
Poder Judiciário
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CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos
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Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 
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PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Intimação

 T i p o  d e  A ç ã o :  C a r t a  d e  O r d e m - > c a r t a s - > o u t r o s 

Procedimentos-.>processo Cível e do Trabalho – Código Apolo 162952

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, Endereço: 

Tribunal de Justiça, Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT.

Juízo Deprecante: Corregedoria Geral da Justiça do Estado de MT – 

Protocolo nº 0178968-16.2016.8.11.000.

 Vistos. Cumpra-se a respectiva Carta de Ordem, intimando-se a 

testemunha para comparecer à audiência que designo para o dia 27 de 

fevereiro de 2018, às 15:00 horas. Intime-se o Núcleo de Ações de 

Competência Originária da Procuradoria-Geral de Justiça - Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso por e-mail e telefone, por ser a via mais 

célere. Intime-se, também, o advogado do investigado via DJE, 

resguardado o sigilo. Por fim, oficie-se ao Juízo de origem comunicando-o 

acerca da designação da audiência para cumprimento da ordem, conforme 

inteligência do art. 392 da CNGC. Cumpra-se.

Alta Floresta, 7 de fevereiro de 2018. Milena Ramos de Lima e Souza Paro 

Juíza de Direito

 

 

 

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002922-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COCCO (RÉU)

NELSON JOSE COCCO (RÉU)

MARCIO ROQUE (RÉU)

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER (RÉU)

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: I) certificar a tempestividade dos Embargos à Ação Monitória sob 

Id 11644046, opostos por Roque e Volmer Ltda e Marcio Roque; II) intimar 

a Parte Autora para responder no prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do 

Art. 702, §5º do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002922-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COCCO (RÉU)

NELSON JOSE COCCO (RÉU)

MARCIO ROQUE (RÉU)

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER (RÉU)

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: I) certificar a tempestividade dos Embargos à Ação Monitória sob 

Id 11644036, opostos por Roque e Volmer Ltda e Marcio Roque; II) intimar 

a Parte Autora para responder no prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do 

Art. 702, §5º do CPC, manifestando-se ainda sobre a Diligência de Id 

11264122 no mesmo prazo. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001568-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE (EXECUTADO)

APARECIDA DE JESUS DINIZ MULIZINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001568-40.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s) do reclamante: 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA EXECUTADO: ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE e 

outros Vistos. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos a planilha atualizada do débito. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. Após, conclusão para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 2º de 

fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003201-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003201-86.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: FRANCISCO ASSIS PINHEIRO Advogado(s) do reclamante: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Analisando detidamente os autos, vejo que em análise detida à 

sentença objeto de liquidação (Ação Civil Pública, Autos nº 

0800224-44.2013.8.01.0001), verifico que o polo passivo da presente 

demanda não está adequado, uma vez que o exequente deixou de apontar 

todos os réus que foram condenados na referida ação coletiva. Por essas 

razões, nos termos do art. 321 do CPC/2015: 1) INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de quinze (15) dias, emendar a inicial, para 

adequar o polo passivo da presente demanda, na forma do art. 319, inciso 

II, do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial. 2) Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 5º fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001082-89.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ANTONIO MILANEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001082-89.2016.8.11.0007 

AUTOR: ISRAEL ANTONIO MILANEZ Advogado(s) do reclamante: WILMAR 

DAVID LUCAS RÉU: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA - EPP Advogado(s) do reclamado: JOSE VALNIR 

TEXEIRA Vistos. Analisando os autos, vejo que a alteração do contrato 

social da parte requerida exige em seu artigo 6º a assinatura de dois 

Conselheiros membros para fins de representação ativa e passiva da 

sociedade perante os órgãos públicos, conforme documento juntado nos 

autos. No caso dos autos, entendo que merece prosperar a preliminar 

suscitada pela parte autora em sede de impugnação quanto à 

irregularidade da representação processual da parte requerida, já que a 

procuração outorgada ao advogado da demandada possui a assinatura de 

somente um Conselheiro da Indeco S/A, devendo, portanto, a 

irregularidade ser sanada. Assim, com fundamento no artigo 76, “caput”, 

do CPC, SUSPENDO o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que a 

parte requerida regularize a sua representação processual, nos termos da 

alteração do contrato social. INTIME-SE a requerida para juntar procuração 

outorgada ao seu advogado, a qual deverá estar assinada por dois 

conselheiros, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerada 

revel (art. 76, II, c/c art. 344, ambos do CPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 7º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001082-89.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ANTONIO MILANEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001082-89.2016.8.11.0007 

AUTOR: ISRAEL ANTONIO MILANEZ Advogado(s) do reclamante: WILMAR 

DAVID LUCAS RÉU: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA - EPP Advogado(s) do reclamado: JOSE VALNIR 

TEXEIRA Vistos. Analisando os autos, vejo que a alteração do contrato 

social da parte requerida exige em seu artigo 6º a assinatura de dois 

Conselheiros membros para fins de representação ativa e passiva da 

sociedade perante os órgãos públicos, conforme documento juntado nos 

autos. No caso dos autos, entendo que merece prosperar a preliminar 

suscitada pela parte autora em sede de impugnação quanto à 

irregularidade da representação processual da parte requerida, já que a 

procuração outorgada ao advogado da demandada possui a assinatura de 

somente um Conselheiro da Indeco S/A, devendo, portanto, a 

irregularidade ser sanada. Assim, com fundamento no artigo 76, “caput”, 

do CPC, SUSPENDO o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que a 

parte requerida regularize a sua representação processual, nos termos da 

alteração do contrato social. INTIME-SE a requerida para juntar procuração 

outorgada ao seu advogado, a qual deverá estar assinada por dois 

conselheiros, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerada 

revel (art. 76, II, c/c art. 344, ambos do CPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 7º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000211-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

FABIO ROCHA NIMER (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000211-88.2018.8.11.0007 

IMPUGNANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s) do reclamante: 

RAFAEL BARROSO FONTELLES IMPUGNADO: O.K. CONSTRUCAO E 

SERVICO LTDA Vistos. Trata-se de Impugnação à relação de crédito 

proposta pelo Banco Volkswagen S.A., qualificado nos autos. O artigo art. 

220 da CNGC/MT, dispõe que: “Art. 220. Implantado o Apolo Eletrônico na 

Comarca ou Vara, os processos em tramitação continuarão de forma 

física, salvo os elencados no art. 223 da CNGC, desta norma. A petição do 

processo inicial ou do processo incidente, que deva ser apensado a 

processo físico em tramitação, será encaminhada pelo Portal Eletrônico do 

Advogado – PEA, contendo todos os dados necessários à distribuição: 

comarca de destino, competência, classe, assunto, partes, valor da 

causa, peça, documentos, etc”. (Grifei) Desse modo, com a Ação de 

Recuperação judicial proposta pela OK Construção e Serviço LTDA. 

(autos nº 2888-16.2015.811.0007 – código 125850), está tramitando 

fisicamente, devendo ser observada a regra contida no artigo acima 

transcrito. Quanto às despesas inerentes à distribuição deverá ser 

observado o que determina o artigo 221, inciso I, da CNGC/MT, os 

seguintes termos: “Art. As despesas de materialização da petição inicial 

serão suportadas pelo usuário externo peticionante, em conformidade com 

o que adiante segue: I – o valor do serviço denominado Peticionamento 

Eletrônico será de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) para as 

despesas de compensação bancária, acrescido de R$ 0,15 (quinze 

centavos de real) por cada folha, referente aos custos de impressão, 

devendo ser considerada a quantidade de contrafés necessárias para 

citação ou intimação das partes e demais intimados no processo virtual”. 

Assim, com fulcro no artigo 220 da CNGC/MT, DETERMINO a distribuição 

dos autos para que o presente processo passe a tramitar fisicamente, 

apensando, em seguida, aos autos nº 2888-16.2015.811.0007 – código 

125850, devendo a Secretaria da Vara a adotar as providenciais 

necessárias. Em relação às despesas com a materialização, INTIME-SE a 

parte impugnante para efetuar o pagamento dos serviços, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após o cumprimento das determinações, com a distribuição 

do feito, arquive-se, com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 7º de fevereiro de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BOVOLINE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000894-96.2016.8.11.0007 

AUTOR: CARLOS BOVOLINE Advogado(s) do reclamante: MOISES 

ROBERTO TICIANEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

- INSS Vistos. 1) À vista da informação de que o benefício previdenciário 

não foi implantado (ID 11547668), OFICIE-SE, novamente, o requerido para 

que adote as providências necessárias para a implantação do benefício, 

no prazo máximo de dez (10) dias. 2) Após, remetam-se os autos ao TRF 

da 1ª Região, conforme determinado no despacho anterior. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 7º de fevereiro de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ZAIDA MARIA LANGUER TONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000016-06.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: CARLOS DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

JULIANO RICARDO SCHAVAREN EXECUTADO: ZAIDA MARIA LANGUER 

TONI Vistos. Concedo o prazo 15 (quinze) dias, na forma requerida, 

devendo a parte autora informar nos autos o endereço atualizado da ré. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se 

o necessário. Alta Floresta-MT, 7º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003128-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003128-17.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s) do reclamante: 

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Analisando detidamente a 

inicial, bem como, considerando que se trata de procedimento comum, 

verifico que a parte autora não cumpriu um requisito dos previstos no 

artigo 319, do CPC/2015, deixando de indicar a opção quanto à realização, 

ou não, de audiência de conciliação ou de mediação. Assim: 1) INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, 

indicando a opção quanto a realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou de mediação (artigo 319, inciso VII, do CPC/2015), sob pena 

de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC/2015). 2) Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 8º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000779-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOURADO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000779-41.2017.8.11.0007 

AUTOR: JOAO DOURADO DE OLIVEIRA Advogado(s) do reclamante: 

RAFAEL GOMES NETO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Nos termos do § 2º artigo 1.023 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

com ou sem qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 9º de fevereiro de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000301-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000301-96.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ROSIANE DE ASSIS DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: 

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA Vistos. Analisando 

detidamente a inicial, bem como, considerando que se trata de 

procedimento comum, verifico que a parte autora não cumpriu um requisito 

dos previstos no artigo 319, do CPC/2015, deixando de indicar a opção 

quanto à realização, ou não, de audiência de conciliação ou de mediação. 

Assim: 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, 

EMENDAR a exordial, indicando a opção quanto a realização, ou não, de 

audiência de conciliação ou de mediação (artigo 319, inciso VII, do 

CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do 

CPC/2015). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 7º de fevereiro de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIN DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000326-12.2018.8.11.0007 

AUTOR: SERAFIN DOS ANJOS Advogado(s) do reclamante: ELEN DAIANE 

MAGALHAES DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Aposentadoria por idade rural 

com pedido de tutela provisória ajuizada por Serafin dos Anjos em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – ISS, todos devidamente qualificados. 

Analisando atentamente os autos, bem como dos documentos que 

instruíram a inicial, vejo que a parte autora deve sanar os seguintes 

apontamentos, para fins de recebimento da inicial. A decisão 

administrativa juntada aos autos diz respeito à aposentadoria por idade e 

não por aposentadoria por idade rural, já que esta última é a pretensão do 

autor, conforme se vê na inicial, inexistindo, portanto, nos autos qualquer 

prova da negativa da concessão do benefício pretendido (aposentadoria 

por idade rural), seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. Vale ressaltar 

que, nas decisões administrativas concernentes aos pedidos de 

aposentadoria rural por idade em todas elas faz menção a atividade rural, 

ao contrário do que se vê na juntada pelo autor, que nada diz. Assim, 

considerando que este Magistrado comunga com o entendimento 

atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; 

AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de 

que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência do 

binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

potestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos), sendo este o primeiro apontamento a ser sanado. No caso dos 

autos, nota-se que a parte autora não é alfabetizada, conforme se vê em 

seu RG. Não obstante isso, a procuração outorgando poderes à patrona 

postulante deve ser feita por instrumento público, o que não se verifica no 

vertente caso, ainda que a procuração ad judicia tenha sido a rogo. 

Acerca da necessidade de instrumento público de procuração em casos 

que tais, os Tribunais Pátrios vem decidindo pacificamente nesse sentido: 

“[...] 2) A regularização da representação processual do agravante que, 

nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante 

a lavratura de procuração por instrumento público em razão de ser o 
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mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, 

estando, portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (TJMT - AI 

10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

18/05/2015)” - Grifo nosso. “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DO ART. 20 DA LEI Nº. 8.742/93. 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR APRESENTADA POR 

ANALFABETO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

procuração por instrumento particular só pode ser outorgada por quem 

possa firmá-la. Assim, em sendo analfabeto o mandante, é necessário que 

o mandato seja formalizado por instrumento público, à luz do art. 654 do 

Código Civil. 2. Correto o magistrado a quo que, ao determinar a 

regularização da representação processual, foi sensível à condição de 

hipossuficiente do Apelado, na medida em que ofereceu medida alternativa 

à onerosa apresentação de procuração por instrumento público. 3. 

Todavia, não suprida a tempo e de modo próprios, a irregularidade da 

representação processual conduz à necessária extinção do processo 

sem julgamento do mérito. 4. Concedido ao Apelado os benefícios da 

justiça gratuita, cujo requerimento não foi apreciado em primeira instância. 

5. Sentença mantida. Apelação desprovida”. (TRF 01ª R.; AC 

2004.01.99.043483-4; GO; Segunda Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Rogéria 

Maria Castro Debelli; Julg. 10/11/2008; DJF1 19/01/2009; Pág. 60)”. Grifo 

nosso. “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE DE TRABALHADOR RURAL. AUTORA ANALFABETA. 

PROCURAÇÃO FIRMADA MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR. 

AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. 

PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Tratando-se de pessoa analfabeta, a 

procuração deve ser dada mediante instrumento público (art. 654, parág 

2º, do Código Civil), a fim de se evitar nulidade insanável. 2. É inexistente a 

representação processual da parte autora, vez que a procuração juntada 

à fl. 7 foi firmada por instrumento particular. 3. Acolhida a preliminar 

suscitada para anular a sentença recorrida. Determino o retorno dos autos 

à origem, a fim de que o Juiz intime a parte autora para regularizar a 

representação processual e, após, dê regular andamento ao feito. 4. 

Remessa ofical provida e apelação do INSS prejudicada. (TRF-5 - REEX: 

107873420134059999, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata 

Leitão, Data de Julgamento: 21/01/2014, Quarta Turma, Data de 

Publicação: 23/01/2014)” – Grifo nosso. Assim, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) 

TRAZER aos autos a prova da negativa de concessão do benefício 

previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando que 

aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). 2) JUNTAR aos autos procuração pública, ou, no mesmo prazo, 

COMPROVAR que a parte autora foi devidamente alfabetizada. 3) Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 9º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000247-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANY PEREIRA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000247-33.2018.8.11.0007 

AUTOR: JERRY ADRIANY PEREIRA MORAIS Advogado(s) do reclamante: 

MOISES ROBERTO TICIANEL, JOAO GABRIEL DAN LOPES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de Ação de 

Aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência e 

restabelecimento do benefício ajuizada por Jerry Adriany Pereira Morais 

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

nos autos. Analisando atentamente os documentos que instruíram a inicial, 

verifico que a decisão administrativa juntada aos autos diz respeito a um 

pedido de auxílio doença deferido pelo requerido em benefício do autor. De 

igual modo, inexiste nos autos qualquer prova da negativa da concessão 

do benefício pretendido, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. Assim, 

considerando que este Magistrado comunga com o entendimento 

atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; 

AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de 

que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência do 

binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

potestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos). Posto isso, DETERMINO que seja INTIMADA a parte autora para 

que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial, sob pena de 

indeferimento , sob pena de indeferimento ( artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015), para o fim de: 1) TRAZER aos autos a prova da negativa de 

concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento 

do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica 

esposada (lembrando que aqui não se está falando em esgotamento das 

vias administrativas, apenas da primeira decisão administrativa que teria 

negado o benefício pleiteado). 2) Após cumpridos o item anteriores, ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 

2º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000109-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000109-66.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA Advogado(s) do 

reclamante: MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de Declaração de inexistência de 

débito, indenização por danos morais e repetição de indébito c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Zulmira Ferreira de Miranda em face de 

Banco CELETEM S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. A 

requerente alega, em síntese, que é aposentada e beneficiária do INSS e 

que no mês de novembro de 2017 descobriu que vem sendo descontado 

em seu benefício um empréstimo consignado no valor de R$ 2.192,81 (dois 

mi, cento e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), contrato nº 

51-352870/15310, montante este dividido em 72 (setenta e duas) parcelas 

de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), do qual até o momento foi 

descontado 01 (uma) parcela do seu benefício. Aduz que não realizou o 

referido empréstimo com o banco requerido, motivo pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para fim de suspender o desconto em 

seu benefício. O pedido veio instruído com diversos documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Nos termos do artigo 300 e seguintes 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, “in 

verbis”: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. De tal forma, a tutela de urgência é 

dividida em tutela cautelar destinada a assegurar o resultado final do 

provimento definitivo e do próprio mérito, tutela antecipada do processo, 

esta como medida provisória de natureza antecipatória, de cunho 

satisfativo e aquela como medida provisória de natureza cautelar, de 

cunho preventivo. Pois bem. No caso dos autos, entendo que os requisitos 

para o deferimento do pedido de tutela de urgência, ao menos, em sede de 

cognição sumária, não se fazem presente. Explico. O extrato do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, juntado nos autos pela autora, 

demonstra que o início do desconto ocorreu em 09/2015 e nesse mesmo 

mês ele foi excluído e ao que consta somente uma parcela no valor de R$ 
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64,00 (sessenta e quatro reais) foi descontada. Denoto ainda que o 

aludido extrato demonstra que a situação do empréstimo consta como 

“excluído”, indicando que a data da exclusão se deu no dia 15/09/2015. De 

igual modo, não há qualquer informação atual que evidencie que as demais 

parcelas do referido empréstimo estão sendo descontadas do seu 

benefício previdenciário. Diante do exposto: 1) INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, conforme consignado no bojo desta decisão. 2) Tratando-se 

de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência 

de conciliação/mediação para o dia 20 de abril de 2018, às 13h00, a qual 

será realizada no CEJUSC desta Comarca. 3) CITE-SE a parte ré para 

comparecer à audiência supra designada, devidamente acompanhada de 

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

pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

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

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

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

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

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

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

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

não comparecimento injustificado da parte ré 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. 3.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

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

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

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não 

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

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

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

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

comparecimento injustificado da parte autora 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. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

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

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

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 7) Por fim, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

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

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 8) Defiro o 

pedido de inversão, na forma do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de ação 

que versa sobre direito do consumidor e por ser a parte autora 

hipossuficiente na produção da prova. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Alta Floresta-MT, 8º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR DIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000590-63.2017.8.11.0007 

AUTOR: ADMAR DIBA Advogado(s) do reclamante: CRISTHIANE BLASIUS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Advogado(s) do reclamado: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de cobrança de complementação do seguro 

obrigatório – DPVAT ajuizada por Admar Diba contra Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A., ambos qualificados nos autos. Em 

síntese, o autor alega que foi vítima de acidente automobilístico na data de 

10/07/2015 e por isso é legítimo beneficiário do seguro obrigatória DPVAT, 

em decorrência da invalidez permanente pela qual está acometido. Informa 

que na via administrativa recebeu a indenização no valor de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) quando o 

certo deveria ser R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por essa 

razão, propôs a presente demanda visando que a parte ré seja 

condenada ao pagamento da verba securitária – DPVAT complementar no 

valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta 

centavos). O pedido veio instruído com diversos documentos. Despacho 

determinando a emenda da inicial para sanar os apontamentos em relação 

à qualificação das partes, indicação do endereço eletrônico das partes e 

juntada de documentos para comprovar ausência de condições 

financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do despacho acostado nos autos. 

Emenda ID 5025326. Recebida a inicial, bem com a sua emenda, foi 

concedida a gratuidade de justiça e determinada a citação da parte 

requerida (ID 5869745). Citada, a requerida apresentou contestação, 

pugnando, preliminarmente, pela extinção do feito por carência da ação 

por falta de interesse de agir por ter a parte autora recebido na via 

administrativa à indenização. No mérito, pugna pela improcedência da ação 

(ID 6693594). Impugnação ID 7224951. As partes especificaram as provas 

que pretendiam produzir, conforme manifestações juntadas nos autos. 

Despacho deferindo a produção de prova pericial ID 8051150. Laudo 

pericial ID 10350641. A parte requerida se manifestou quanto ao laudo, 

concordando com o documento médico e alegou que o autor tem o direito 

de receber o valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), mas como ele já recebeu administrativamente o 

valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) o requerente faz jus a complementação de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

consoante petição juntada nos autos. O autor concordou com o laudo, 

bem como o valor da complementação no valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), consoante 

manifestação de ID 10619668. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese 

necessária. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória, mormente a produção de prova 

testemunhal, uma vez que a prova pericial já foi produzida no caso dos 

autos (laudo juntado), sendo esta suficiente para formar o convencimento 

a respeito do deslinde do presente caso. Quanto ao laudo da perícia 

judicial, HOMOLOGO o laudo de ID 10350641, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. I – DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. A parte ré suscitou preliminar por 

falta de interesse processual, alegando, em suma, que o autor recebeu a 

indenização na via administrativa. Todavia, a parte autora entende fazer 

jus a valor diverso do efetuado administrativamente, o que por si só 

justifica o seu interesse processual ao propor a presente demanda, razão 

pela qual rejeito a preliminar arguida. Não havendo outras questões 

preliminares a serem apreciadas ou irregularidades a serem sanadas, 

passo à análise do mérito. II – DO MÉRITO. É sabido que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não 

(Seguro DPVAT), foi criado pela Lei n° 6.194/74, com a finalidade de 

amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, 

não importando de quem seja a culpa dos acidentes. De acordo com a Lei 

n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar (artigo 

3º), sendo pago mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. No caso dos 

autos, o autor recebeu a indenização no valor de R$ 1.687,50 (hum mil 
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seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) do Seguro 

obrigatória DPVAT na via administrativa, conforme se vê no caderno 

processual. Inconformado o requerente ajuizou a presente visando 

receber o valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e 

cinquenta centavos) a título de complementação do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) que ele alega fazer jus, consoante descreve 

a inicial. A perícia judicial concluiu que o autor tem invalidez permanente 

correspondente a 18,75% - 75% de 25% (perda completa da mobilidade 

de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar – 25%) em 

decorrência do acidente de trânsito. Assim, em razão da debilidade do 

membro afetado, de acordo com o laudo judicial, o autor faz jus ao 

recebimento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

de cinco centavos), mas como ele recebeu na via administrativa o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) ele tem direito a receber a diferença que perfaz o 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), como manifestaram tanto a parte autora, como a parte 

requerida em suas últimas manifestações. Considerando as condições do 

autor e os parâmetros de fixação da verba indenizatória, ele faz jus ao 

recebimento da diferença no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos). A Súmula 474 do STJ dispõe que 

“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Quanto à sucumbência, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC a 

requerida arcará com as custas e honorários advocatícios, uma vez que o 

requerente teve perda mínima em seu pedido. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR a SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. a pagar ao autor ADMAR DIBA 

a verba indenizatória complementar pelo dano sofrido no acidente de 

trânsito no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), quantia esta que deverá ser corrigida 

monetariamente a partir da data do acidente (10/07/2017, boletim de 

ocorrência) 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 (17/06/2015 

– AR, 9912327430/DR-MT) no importe de um por cento (1%) 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, mesmo havendo sucumbência recíproca, pelas 

razões consignadas no bojo desta decisão, CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários 

advocatícios fixando em dez por cento (10%) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. EXPEÇA-SE o 

alvará judicial para o levantamento do valor dos honorários periciais em 

favor da perita nomeada judicialmente, Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

devendo o valor ser transferido para bancária indicada no laudo médico 

juntado nos autos. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 5º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003549-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DA SILVA PEREIRA - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003549-07.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 

REQUERIDO: TIAGO DA SILVA PEREIRA - EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão c/c pedido liminar ajuizada por BANCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra T. S. PEREIRA & CIA 

LTDA - ME, todos (as) já qualificados (as). A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Intimada para emendar a inicial, a fim de comprovar 

a mora, a parte autora peticionou pugnando pela desistência do feito, com 

sua ulterior extinção (ID 11713944). Vieram os autos à minha conclusão. É 

o relatório. DECIDO. Analisando o feito, verifico que ainda não houve 

triangularização da relação processual, uma vez que a inicial sequer foi 

recebida, razão pela qual, a extinção do presente feito independe da 

concordância desta. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins 

do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC/2015. Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15), as 

quais já foram recolhidas e sem condenação em honorários advocatícios. 

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT. Deixo de proceder à baixa de restrições sobre o 

veículo, uma vez que inexiste qualquer ordem judicial deste Juízo neste 

sentido. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 9º de fevereiro de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR)

ANNE CAROLINE DOS SANTOS ZANCHETA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SILVERIO DE CASTRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WANDERLEY LUIZ (TESTEMUNHA)

CLAUDIO SANTOS (TESTEMUNHA)

ROSÂNGELA (TESTEMUNHA)

MAURINA DE FÁTIMA GOMES (TESTEMUNHA)

Sargento Ferreira (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000344-04.2016.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(s) advogado(s) do Requerido acerca da perícia médica 

do(a) autor(a) que foi agendada para o dia 13/04/2018 às 14:30 horas 

(Certidão de ID. 11722592) com a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

bem como sua INTIMAÇÃO para, querendo, indicar assistentes técnicos 

em até cinco dias antes do exame, que deverão ser intimados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR)

ANNE CAROLINE DOS SANTOS ZANCHETA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SILVERIO DE CASTRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WANDERLEY LUIZ (TESTEMUNHA)

CLAUDIO SANTOS (TESTEMUNHA)

ROSÂNGELA (TESTEMUNHA)

MAURINA DE FÁTIMA GOMES (TESTEMUNHA)
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Sargento Ferreira (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000344-04.2016.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(s) advogado(s) do autor acerca da perícia médica do(a) 

autor(a) que foi agendada para o dia 13/04/2018 às 14:30 horas (Certidão 

de ID. 11722592) com a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, devendo 

providenciar o comparecimento da parte autora no Hospital Cristo 

Redentor de Alta Floresta-MT na data agendada, bem como sua intimação 

para, querendo, indicar assistentes técnicos em até cinco dias antes do 

exame, que deverão ser intimados. Os requerentes deverão comparecer 

munidos de toda documentação médica que possuírem.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001823-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDALLA JUNIOR E SOUZA LTDA ME - ME (RÉU)

GILBERTO ROSA ABDALLA JUNIOR (RÉU)

SERGIO PIMENTEL DE SOUZA (RÉU)

 

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).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137011 Nr: 1404-29.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Heidrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para os atos processuais, no prazo de 15 dias, 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 (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 107745 Nr: 3144-27.2013.811.0007

 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 Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR/39274, Fernanda Vieira Capuano - OAB:OAB/SP 150345, 

José Augusto de Rezende Junior - OAB:131443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão de 

fls. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 121928 Nr: 588-81.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIMdS, PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Romão Calvo - 

OAB:19370/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de 

fls. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 127652 Nr: 3903-20.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJG, HdOG, MFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Neyssa Aparecida Filho Saccoman - OAB:18419/O

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da peição de 

fls. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 129162 Nr: 4684-42.2015.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Eigi Umeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da 

COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA solicitada às fls. 52/53, no valor de 

R$78,40, no prazo de 5 dias, 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 (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 29339 Nr: 912-57.2004.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASA, DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

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

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão de 

fls. 181, devendo indicar o endereço atual do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 28082 Nr: 336-64.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Vieira de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para os atos processuais, no prazo de 5 dias, 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 (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 34522 Nr: 26-24.2005.811.0007

 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 das Graças de Lima Dias

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Elizabete Aparecida da Silveira Araujo da Silva 

- OAB:8341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos afim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, e seu advogado via DJE, para que 

promova o andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a 

falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso I e 

II, §§ 1.º e 2.º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 105155 Nr: 359-92.2013.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Geni dos Santos Aguiar

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora para providenciar o comparecimento do autor na agência do INSS 

de Alta Floresta, no dia 15/2/2018, às 11h20, para os procedimentos 

informados às fls. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 42199 Nr: 2412-90.2006.811.0007

 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: LAHrKMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMN

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

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

impulsiono os presentes autos a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, e seu advogado via DJE, para que 

promova o andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a 

falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso I e 

II, §§ 1.º e 2.º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 106685 Nr: 1999-33.2013.811.0007

 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 Carlos Vendrame, Pedro Luis Vendrame, 

Antonio Jurandir Vendrame, SIMONE MORENO RUBIO VENDRAME, Odete 

Aparecida da Costa Vendrame, Alcides Vendrame, Zulmira Ragoni 

Vendrame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:MS 10.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS COMO DETERMINADO 

NO ITEM 1, DA DECISÃO DE FLS. 83 E Vº adiante transcrita, no prazo de 5 

dias, 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 (wwwtjmt.jus.br).

 Vistos etc.

 Cuidam os autos de execução por quantia certa interposta pelo Banco do 

Brasil S/A contra José Carlos Vendrame, Pedro Luis Vendrame, Simone 

Moreno Rubio Vendrame, Antônio Jurandir Vendrame, Odete Aparecida da 

Costa Vendrame, Alcides Vendrame, Zulmira Ragoni Vendrame, todos 

qualificados nos autos.

 Lendo os autos, verifico que as partes em litígio realizaram acordo, 

pugnando por sua homologação e, suspensão do feito até o cumprimento 

do acordo (fls. 76/81).

 Não obstante a manifestação de vontade das partes no sentido de 

homologar a aludida avença, o fato é que os executados estão 

desassistidos por advogado no acordo entabulado.

 Dessarte:

 1) INTIMEM-SE os executados José Carlos Vendrame, Pedro Luis 

Vendrame, Simone Moreno Rubio Vendrame, Antônio Jurandir Vendrame, 

Odete Aparecida da Costa Vendrame, Alcides Vendrame e Zulmira Ragoni 

Vendrame para que, no prazo de quinze (15) dias, juntem aos autos 

procuração outorgando poderes aos advogados Luiz Carlos Icety 

Antunes (subscritor do acordo), ou, a outro causídico que venha a 

subscrever o mencionado acordo.

 2) INTIME-SE, também, para os mesmos fins e pelo mesmo prazo, o 

referido advogado.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 3450 Nr: 2218-27.2005.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS Madeiras Ltda, Lineu Ribeiro Salgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Fernando Henrique Luchetti Rodrigues - 

OAB:119998-A, Juliana Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295, Luzia 

Angélica de Arruda Gonçalves - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maione Motta - OAB:81.638, 

Paulo Issa - OAB:26794/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS COMO DETERMINADO 

NA DECISÃO DE FLS. 217, adiante transcrita, no prazo de 5 dias, 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 (wwwtjmt.jus.br).

"Vistos em correição,

 Considerando que o polo exequente apresentou proposta de acordo e 

que os advogados do devedor, mesmo intimados, quedaram-se inertes, 

determino a intimação pessoal dos executados para, em 15 dias, 

manifestarem acerca da possibilidade da autocomposição.

 Caso não haja interesse na avença, no mesmo prazo o polo passivo 

deverá indicar bens passíveis de penhora, sob pena do silêncio ser 

interpretado como ato atentatório à dignidade da justiça, punido com multa.

 Decorrido o lapso temporal acima, intime-se o polo ativo para 

manifestação e impulso do procedimento.

 Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 3630-51.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Vieira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da impugnação 

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 124413 Nr: 2028-15.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS, KFdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - 

OAB:12292/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão de 

fls. 57, devendo indicar o endereço atual do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134740 Nr: 182-26.2016.811.0007

 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: Valmira Aparecida Ferreira

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

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

OAB:MT 13120-A

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 dias, acerca da informação de fls. 

69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120961 Nr: 8209-66.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Domiciano da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do decurso de 

prazo de suspensão, devendo indicar o endereço atual do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 144171 Nr: 5285-14.2016.811.0007

 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: Nesias Paulina de Jesus

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 13/11/17, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 139752 Nr: 2806-48.2016.811.0007

 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: Marlucia dos Anjos Souza, Francisco Idilson Lopes da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ambrósio da Costa, Valdenilson Pompilio, 

Denilson Lopes Rubim, Eva Ferreira Barros Pompilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13.546-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736/MT, Junior Aparecido Pereira - OAB:OAB/MT n° 11736, 

Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 23/11/17, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 128544 Nr: 4368-29.2015.811.0007

 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: Abedias Pereira 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 Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 18/12/17, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 58763 Nr: 3362-31.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ciderlândio Rodrigues Pires

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 18/12/17, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111045 Nr: 6648-41.2013.811.0007

 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: Lindomar de Freitas

 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 Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 18/12/17, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 136530 Nr: 1121-06.2016.811.0007
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 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): José Antonio Heidrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 3/10/17, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 135210 Nr: 467-19.2016.811.0007

 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: Antonio José Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moíses Soares Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Careaga - 

OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) advogado Edmilson Donizete 

Botequio, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, 

em carga desde o dia 3/10/17, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 94500 Nr: 2758-65.2011.811.0007

 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: Rogerio da Silva Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Tavares - Espolio

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 27/10/17, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111040 Nr: 6643-19.2013.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Divino Alves de Souza

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 18/12/17, sob as penas do art. 431 da CNGC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000464-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO PRADO (REQUERENTE)

JESSICA CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

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

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000464-13.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: PAULO SERGIO DO PRADO, JESSICA CAROLINE DE 

AMORIM OLIVEIRA DO PRADO Vistos, Paulo Sérgio do Prado e Jéssica 

Caroline de Amorim Oliveira do Prado ajuizaram o procedimento em tela, 

objetivando a homologação de divórcio consensual e a alteração do nome 

da requerente. Juntaram documentos ao PJe. A magistrada 

contemporânea determinou a comprovação de pobreza dos autores para 

a concessão da gratuidade de justiça. Após a apresentação de 

documentos e justificativas (fls. 57/92), a mencionada magistrada indeferiu 

o pedido de gratuidade e determinou a comprovação do recolhimento das 

custas. Interposto agravo de instrumento, a decisão de piso foi mantida. O 

comprovante do recolhimento das custas iniciais e da taxa judiciária foi 

juntado à fl. 158. Por meio da petição de fls. 161/162 e documentos de fls. 

163/168 a requerente informou a revogação da procuração outorgada ao 

causídico, subscritor da inicial e a outorga à outra profissional. É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, convém destacar que o 

feito dispensa a atuação do Ministério Público, pelo que deixo de intimá-lo 

(art. 698, CPC)[1]. Compulsando os autos, constato que as partes não 

desejam mais a convivência marital, tanto que já estão separados de fato. 

Com essas considerações, diante da EC 66/2010 e da aparente 

regularidade das cláusulas da avença, julgo procedentes os pedidos para 

HOMOLOGAR o acordo constante na petição inicial, que passa a fazer 

parte dessa sentença, ressalvando interesses de terceiros e DECRETAR 

O DIVÓRCIO DO CASAL, voltando a requerente a usar o nome de solteira. 

Isento de custas complementares e honorários, por se tratar de 

procedimento autocompositivo. Com o trânsito em julgado, expeça-se o 

necessário e arquive-se. Caso já não tenha sido realizada, promova-se a 

retificação da representação junto ao PJe e intime-se a nova causídica 

desta sentença, por meio eletrônico. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 698. Nas ações de família, o Ministério Público somente 

intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido 

previamente à homologação de acordo.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003563-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FELIPE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

- JURISDIÇÃO VOLUNTARIA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003563-88.2017.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial, 

pois devidamente instruída. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a afirmação de 

hipossuficiência. VISTAS ao MPE. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 9 de fevereiro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55678 Nr: 284-29.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos 

autos acerca do petitório de fl.334/335.
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No mais, cumpra-se conforme determinado á fl.314.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113593 Nr: 2105-58.2014.811.0007

 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: Loridani Bonadiman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Cristina Pereira -ME, Luciana Cristina 

Pereira, Gines Roberto Tariga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Cardoso da Silveira - 

OAB:10856-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos na exordial para:a) declarar 

rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, considerando 

como parâmetro para a fixação do quantum debeatur o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) mensais, fixado às fls. 17/18;b) condenar a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

relativo aos aluguéis vencidos no período de abril de 2014 a novembro de 

2015, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do inadimplemento de cada parcela; c) condenar a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação;d) deixo de decretar o despejo da parte requerida, eis que já 

houve a desocupação do imóvel, conforme expresso à fl. 78;e) por fim, 

DEFIRO o pedido de fl.147v e determino a expedição de Alvará Judicial 

para a liberação do depósito caução (fl. 49) e dos valores incontroversos 

à título de alugueres em atraso depositados nos autos em apenso (ID 

113593; fls. 237; 249/252), conforme dados bancários informados à fl. 

147v”.ISTO POSTO, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do CPC.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Consigno que, 

nos autos em apenso, já houve a determinação de expedição de Alvará 

Judicial quanto aos valores sob depósito judicial em favor da parte 

Autora.Intimem-se.Após o transito em julgado, caso não seja pleiteado o 

cumprimento de sentença pela parte Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127716 Nr: 3927-48.2015.811.0007

 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: Loridani Bonadiman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Cristina Pereira, Luciana Cristina 

Pereira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Cardoso da Silveira - 

OAB:10856-B/MT, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos na exordial para:a) declarar 

rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, considerando 

como parâmetro para a fixação do quantum debeatur o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) mensais, fixado às fls. 17/18;b) condenar a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

relativo aos aluguéis vencidos no período de abril de 2014 a novembro de 

2015, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do inadimplemento de cada parcela; c) condenar a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação;d) deixo de decretar o despejo da parte requerida, eis que já 

houve a desocupação do imóvel, conforme expresso à fl. 78;e) por fim, 

DEFIRO o pedido de fl.147v e determino a expedição de Alvará Judicial 

para a liberação do depósito caução (fl. 49) e dos valores incontroversos 

à título de alugueres em atraso depositados nos autos em apenso (ID 

113593; fls. 237; 249/252), conforme dados bancários informados à fl. 

147v.Intimem-se.Após o transito em julgado, caso não seja pleiteado o 

cumprimento de sentença pela parte Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000707-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000707-54.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA APARECIDA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em que a autora 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS pleiteia a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação 

de tutela, em face de INSS. Com a inicial, vieram os documentos diversos 

documentos. Recebida a inicial, fora deferido o pedido de assistência 

judiciária gratuita, bem como nomeado perito para realizar a pericia na 

parte autora. Realização de perícia médica, com a apresentação do Laudo 

médico, Id n. 9736868. Contestação apresenta pela parte requerida, Id n. 

10304158. Impugnação à contestação, Id n. 11394575. Despacho 

saneador, rejeitando a prescrição suscitada e designando audiência 

instrutória, Id n. 5602148. Na sequencia, a parte autora requereu o 

cancelamento da audiência, vez que a parte autora não é segurada 

especial e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

acolho o pedido de cancelamento da audiência de instrução, posto que, a 

parte autora é segurada com vínculo empregatício cf. indicado no CNIS 

juntado ao ID n. 10304171. Ademais, cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo necessidade de dilação 

probatória, mormente a produção de prova testemunhal, conforme se verá 

adiante: Pois bem. Tem-se que o benefício de auxílio-doença é disciplinado 

pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento 

dos seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; 

b) período de carência; c) incapacidade temporária do segurado para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de 

aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, que exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) 

qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, 

examinemos o caso em concreto. Submetida a exame médico, o Sr. Perito 

constatou que a parte autora é portadora de hérnia de disco lombar, 

espondiloartrose, concluindo pela sua incapacidade total e permanente 

para o trabalho anteriormente exercido (trabalhador braçal – limpeza – 

serviços gerais), eis que demanda esforço físico. De acordo com o laudo 

pericial, não há data específica de constatação desta incapacidade, sendo 

que a parte autora relatou que tornou-se incapaz para o trabalho no ano 

de 2014, tendo o quadro progredido e se agravado no decorrer dos anos. 

Passo à análise da qualidade de segurado da parte autora. De acordo com 

os documentos apresentados, a parte autora era segurada obrigatória, 

quando houve o indeferimento de seu pedido de seu pedido de 

auxilio-doença em sede administrativa (15/06/2016 – I d n. 5521486). 

Assim, verifico que há época em que o benefício ora pleiteado 
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(auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) foi negado, a parte 

requerente preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício. 

Por outro lado, em face da conclusão pericial acima exposta e 

comprovada a qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos 

termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora também faz jus à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91. Com efeito, considerando que a parte autora conta com 53 

(cinquenta e três) anos de idade (Id n. 5521358), tendo como sua última 

função a de serviços gerais junto ao Colégio Jayme Veríssimo de Campos, 

a qual demanda força e destreza com ambos os membros superiores, 

entendo que sua incapacidade para a prática de serviços que exijam 

movimentação e esforço físico e destreza a incapacitam para as funções 

anteriormente exercidas. Por fim, resta fixar o período em que resta devido 

cada benefício. Nos termos acima expostos, o benefício de auxílio-doença, 

no valor relativo a 80% (oitenta por cento) do salário de contribuição, será 

devido desde a data da cessação do benefício, com o seu indeferimento 

em sede administrativa (15/06/2016 – I d n. 5521486) até a data anterior ao 

laudo pericial (21/08/2017 –9736868). Já, o benefício de aposentadoria por 

invalidez é devido desde a data da apresentação do laudo pericial 

(22/08/2017 –9736868), eis que, o sr. perito não afirmou a partir de 

quando a parte autora encontra-se incapacitada para o trabalho. Esta 

conclusão ocorreu apenas na data do laudo pericial, data esta que 

considero como marco inicial para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado pela parte autora e condeno o INSS: a) a implantar o benefício 

de aposentadoria por invalidez, desde a data da apresentação do laudo 

pericial (22/08/2017 – 9736868), com renda mensal de 100% (cem por 

cento) do salário-de-contribuição do Autor; b) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, com renda 

mensal de 80% (oitenta por cento) do salário-de-contribuição do Autor, 

desde a data do indeferimento de seu último pedido de auxilio-doença em 

sede administrativa (15/06/2016 – I d n. 5521486), até o dia anterior à 

realização do laudo pericial (21/08/2017 –9736868), devendo incidir juros 

de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos 

índices oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela; c) 

concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o 

INSS implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 

60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); d) Condeno o INSS ao 

pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos 

reais), portanto, intime-se o médico perito nomeado para comparecer com 

seus documentos pessoais junto a Secretaria desta Vara para que realize 

seu cadastro junto ao sistema de assistência judiciária gratuita para, após 

serem requisitados seus honorários. e) Concedo à parte autora os 

benefícios da Justiça gratuita, conforme pleiteado; f) Condeno o INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, observando-se a regra cunhada na 

Súmula 111 do STJ, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Nos termos da 

Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são 

os dados da implantação dos benefícios: nome da Segurada: MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS; beneficio concedido: Aposentadoria por 

invalidez; renda mensal: 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição 

do Autor; data do inicio do benefício: data da apresentação do laudo 

pericial: 22/08/2017 –9736868; prazo para autarquia cumprir a sentença: 

60 (sessenta) dias para o seu cumprimento, eis que houve a concessão 

de TUTELA DE URGENCIA. Retroativamente: beneficio concedido: 

Auxilio-doença; renda mensal: 80% (oitenta por cento) do 

salário-de-contribuição do Autor; data do inicio do benefício: data do 

indeferimento de seu último pedido de auxilio-doença em sede 

administrativa (15/06/2016 – I d n. 5521486), até o dia anterior à realização 

do laudo pericial (21/08/2017), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais de 

poupança desde o vencimento de cada parcela. Intimem-se. Alta Floresta, 

MT, 09 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011170-04.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN IZIDIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

MANUELA INSUNZA DAHER MARTINS OAB - ES0011582A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro teor da juntada 

do ID. Nº 11501695, bem como para que forneça os dados bancários para 

posterior transferência de valor.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000453-18.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO QUADROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Exequente, para apresentar 

novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, 

que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a 

espécie de obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FAGUNDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Exequente, para presentar 

novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, 

que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a 

espécie de obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010416-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) MILENA RAMOS DE 

LIMA E SOUZA PARO. NÚMERO DO PROCESSO: 

8010416-28.2016.811.0007/PJEC ESPÉCIE: Procedimento do Juizado 

Especial Cível « Procedimento de Conhecimento « Processo de 

Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO/ 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PARTE REQUERENTE: PAULO DE 

OLIVEIRA, CPF: 736.125.451-91; ENDEREÇO: FAZENDA TAMBATAJA, 

ESTRADA 2ª LESTE, COMUNIDADE SANTA LUCIA, ALTA FLORESTA - MT. 

PARTE PROMOVIDA: TIM CELULAR S.A FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte 

requerente do alvará nº 371283-4/2017, expedido para conta indicada, 

conforme ID de nº 11203837. Alta Floresta - MT, 9 de fevereiro de 2018. 
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Sebastiana Alves de Souza Donizete Auxiliar Judiciária Matrícula 8348 

Sede do juizado e Informações: Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro 

Cidade: Alta Floresta-MT Cep:78580000 Fone: (66) 3512-3600.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002900-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA SERRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002900-42.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GILMAR PEREIRA SERRA 

PINTO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do NCPC. 

Reclama a parte autora de consignação indevida, pois desconhece o 

débito junto ao banco requerido, porém, houve juntada de documentos 

comprobatórios do suposto pacto no ID n.º 11061128. A matéria reclama a 

realização de perícia conclusiva, a fim de se aferir se o contrato foi 

fraudado, ou não, com o intuito de respaldar uma decisão baseada em 

prova concreta. Assim, a aplicação da Lei 9.099/09 nas causas de maior 

complexidade consistiria em infração ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa, art. 5º, LV, da CF. Nesse sentido: CIVIL. CONSTITUCIONAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 

PROCESSO EXTINTO. 1. SE O PONTO CONTROVERSO DA LIDE RESIDE 

EXATAMENTE NA AFIRMAÇÃO DO AUTOR, DE QUE NÃO FOI ELE QUEM 

ASSINOU O CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, UMA VEZ 

INADIMPLIDO, DEU ENSEJO À INSCRIÇÃO DE SEU NOME NO SPC, RAZÃO 

PORQUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E TENDO A 

DEFESA, EM CONTESTAÇÃO, ARGÜIDO A NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA PARA DIRIMIR SOBRE A AUTENTICIDADE OU NÃO DA 

ASSINATURA, INVIÁVEL SE TORNA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO E 

SEU JULGAMENTO PELO JUIZADO ESPECIAL, SOB ARGUMENTO DE QUE 

A DIFERENÇA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E A QUE CONSTA DO CONTRATO 

PODE SER PERCEBIDA À VISTA DESARMADA, TORNANDO A PERÍCIA 

DESNECESSÁRIA. MESMO PORQUE, NÃO É INCOMUM UMA MESMA 

PESSOA ORA ASSINAR SEU NOME POR EXTENSO, COMO ESTÁ NOS 

DOCUMENTOS, ORA UTILIZAR APENAS UMA RUBRICA ILEGÍVEL, COMO 

ESTÁ NO CONTRATO. 2. A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, NO CASO, SE 

MOSTRA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DO MÉRITO, NÃO PODENDO SER 

SUBSTITUÍDA PELO OLHO DO JUIZ. SUA NÃO REALIZAÇÃO, UMA VEZ 

REQUERIDA, CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA, FERINDO 

FRONTALMENTE O ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. DE 

OUTRA BANDA, A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NÃO SE COADUNA COM OS 

PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE E CELERIDADE QUE 

REGEM A TRAMITAÇÃO DOS FEITOS NO JUIZADO ESPECIAL O QUE O 

TORNA ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE PARA CONHECIMENTO E 

JULGAMENTO DA LIDE, LEVANDO À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, II, DA LEI N.º 

9.099/95. (Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F, ACJ 20040110479494 DF, Rel. Dr. JESUÍNO RISSATO, j. 

08/03/2005, DJU 08/04/2005 Pág. 162). Ante o exposto, revogo a tutela 

provisória concedida no ID n.º 10573783 e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, c/c art. 3º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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

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

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 8 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-82.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MUNIZ DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001367-82.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO MUNIZ DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerente para adimplir as custas processuais, em 05 

(cinco) dias, observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, tendo em vista o decurso do prazo 

superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das partes após o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010882-90.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAVAGNOLI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE XAVIER DIAS RIBEIRO OAB - MT0005919A-B (ADVOGADO)

MARCELO DA SILVA CASSAVARA OAB - MT0014596D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010882-90.2014.8.11.0007 REQUERENTE: JULIANA CAVAGNOLI DE 

SOUZA REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de quinze (15) dias corridos, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº 117, 142 e 156, todos do FONAJE. 

Transcorrido o prazo sem o devido pagamento, EXPEÇA-SE certidão de 

inteiro teor em favor da exequente para fim de protesto do título judicial, 

nos termos do artigo 517 do NCPC, bem como PROCEDA-SE a inclusão do 

nome da parte executada em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), 

com fundamento no artigo 782, §3º do NCPC. Consigno que, efetuado o 

pagamento, garantida a execução ou extinto o feito, a Secretaria da Vara 

deverá requisitar o imediato cancelamento da inscrição no rol de 

inadimplentes (art. 782, §4º, NCPC). Após, INTIME-SE a credora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar no feito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 13 de fevereiro de 2017. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 11519935, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 11519935, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003399-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AQUINO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003399-26.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALESSANDRA AQUINO PERES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Cabendo a este Juízo apreciar, excepcionalmente, as 

medidas de urgência, o que é o caso do pleito constante da movimentação 

n.º 11436427, passo a análise do pedido formulado pela parte autora de 

bloqueio de valor nas contas bancárias do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Alta Floresta para garantir o cumprimento da liminar 

concedida, objetivando a aquisição de medicamento. Diante da 

recalcitrância dos requeridos em cumprir a ordem liminar concedida no 

presente feito, consistente no fornecimento para a parte autora do 

medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg / 0,4 ml – 01 injeção ao dia, 

conforme receituário médico, verifico que o pleito de bloqueio de valores 

das contas públicas dos demandados se revela medida imprescindível no 

caso em apreço, objetivando assegurar o efetivo direito fundamental à 

vida e à saúde da parte autora, senão vejamos. Com efeito, a legislação 

pátria, notadamente no artigo 536, § 1º do NCPC, autoriza a aplicação de 

medidas enérgicas tendentes a fazer cumprir os comandos judiciais, 

sobretudo quando eventual aplicação de multa não se manifeste apta a 

inibir o descumprimento da ordem concedida. Não podemos olvidar que a 

saúde e a efetiva prestação jurisdicional são direitos fundamentais 

consagrados na Constituição Federal (artigo 5º, XXXV e artigo 196 da 

Carta Magna) e por isto devem ser arduamente defendidos, sob pena de 

desmoralização do Poder Judiciário e de desvalorização do ser humano, 

ofendendo, inclusive, a dignidade da pessoa. No caso em tela, verifica-se 

nitidamente a recalcitrância dos requeridos, especialmente dos Gestores 

Estadual e Municipal de Saúde, em cumprir a decisão judicial proferida no 

bojo da presente ação, o que revela o descaso do Poder Público com a 

saúde das pessoas e com o Poder Judiciário, motivo pelo qual entendo 

necessário o bloqueio judicial em contas bancárias dos requeridos para a 

efetivação da tutela jurisdicional. É cediço que a negativa de fornecimento 

do tratamento médico necessário, cuja ausência gera risco à vida, é ato 

que, por si só, viola direitos indisponíveis, pois a vida e a saúde são bens 

jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. Nestas 

hipóteses entende-se que o direito à saúde deve prevalecer sobre o 

princípio da impenhorabilidade dos recursos públicos, sendo possível o 

bloqueio de conta bancária da Fazenda Pública, com fundamento no art. 

536, § 1º do Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, considerando 

que a parte autora acostou aos autos três orçamentos, e sendo a medida 

pleiteada imprescindível para assegurar o efetivo direito fundamental à 

vida e à saúde, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora constante do 

ID nº 11436427 e determino o BLOQUEIO do valor de R$ 4.194,90 (quatro 

mil, cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) nas contas 

bancárias dos requeridos, via sistema Bacenjud, com fulcro no artigo 536, 

§ 1º do NCPC, o que foi feito em gabinete. Restando frutífero o bloqueio de 

valores, determino a transferência para a Conta Judicial do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, de forma eletrônica, já sendo feita 

em gabinete, anexando-se aos autos o extrato da operação emitido pelo 

Bacenjud. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via malote digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova com a máxima celeridade a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos, consignando-se que trata de 

feito urgente que tutela direito à saúde. Intime-se o responsável pela 

Drogaria Super Popular para que proceda a entrega à parte autora do 

medicamento a ser adquirido, qual seja: 90 (noventa) injeções de 

Enoxaparina Sódica 40 mg / 0,4 ml, suficiente para o período de três 

meses, consignando que a entrega de medicamento diverso ensejará no 

não pagamento da medicação entregue indevidamente, e, em seguida, 

remeta à Secretaria da 4.ª Vara desta Comarca a nota fiscal, o 

comprovante de entrega do medicamento e os dados da conta bancária 

para transferência do valor bloqueado da conta dos requeridos. 

Concomitantemente, intime-se a parte autora para que providencie a 

imediata retirada do medicamento perante a Drogaria Super Popular, 

mediante apresentação de receita médica, se necessário. Intimem-se as 

partes da presente decisão. Após, cumpra-se o determinado na decisão 

constante do ID n.º 11205440, SUSPENDO o presente feito até ulterior 

deliberação da Corte Superior, com fundamento no artigo 1.037, inciso II, 

CPC/2015. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 7 de 

fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000293-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME (AUTOR)

PATRICIA FERNANDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000293-22.2018.8.11.0007 

AUTOR: TAVARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, PATRICIA 

FERNANDA DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. 

Intime-se a parte autora para que recolha as custas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código 

de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do 

inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001414-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEANDRO KUNTZ (EXECUTADO)

ELOIR CELSO KUNTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001414-56.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ALLIANCE 

CONSTRUTORA LTDA - EPP, ELOIR CELSO KUNTZ, LEANDRO KUNTZ 

Vistos. Tendo em vista a informação de descumprimento do acordo 

celebrado, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento no feito, pugnando pelo que entender ser de direito, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 07 de fevereiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000237-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA REZENDE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000237-23.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LUCIA REZENDE BEZERRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. LUCIA REZENDE BEZERRA, 

devidamente qualificada e representada nos autos, propôs a presente 

“Ação Judicial para a Concessão de Benefício Previdenciário” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, 

que se encontra incapacitada para o trabalho de forma definitiva, razão 

pela qual entende fazer jus ao recebimento do auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez conforme grau de incapacidade. Com a inicial 

foram colididos documentos via PJE. Recebida a inicial, ID. 438866, bem 

como determinada a realização de perícia médica. Ao ID. 10452600 foi 

juntado aos autos o laudo pericial. A Autarquia Federal apresentou 

contestação, alegando preliminarmente a prescrição quinquenal, nos 

termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e no mérito aduziu 

que a autora não comprovou fazer jus a concessão do benefício 

previdenciário pleiteado, pugnando, ao final, pela improcedência dos 

pedidos constantes na inicial. Com a contestação foram colididos 

documentos via PJE. A parte autora juntou a impugnação à contestação ao 

ID. 11429893. É O RELATÓRIO. PASSO A SANEAR O FEITO. Inicialmente, 

indefiro o pedido de antecipação da tutela, pois entendo não estar 

configurada a prova inequívoca dos fatos articulados pela parte autora, 

sobretudo a qualidade de segurada especial da Previdência Social, o que 

demanda dilação probatória. Quanto a preliminar de prescrição trazida pela 

Autarquia, está não merece prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 15 de julho de 2016, e a ação foi ajuizada em 26 

de janeiro de 2017, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal 

anterior ao ajuizamento da ação. Superada a preliminar suscitada e não 

havendo outras preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (NCPC, art. 355). Fixo o seguinte ponto controvertido: a 

condição de segurado da Previdência Social; possuir a carência mínima 

exigida e a incapacidade temporária o (auxílio-doença) ou total e definitiva 

(aposentadoria por invalidez) do autor para o labor rural. Por inexistir 

outras questões processuais a serem analisadas nesta oportunidade, 

declaro o processo saneado. Dessa forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 2018, às 14h00min. 

Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, 

de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, 

informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que 

as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas 

testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do 

art. 385 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 

09 de fevereiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 18/2018     O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...     CONSIDERANDO a Portaria 

n° 5/2013-NPMCSC-PRES, de 11.10.2013, que dispõe sobre a instalação 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca;   

CONSIDERANDO a Lei nº 10.648/2017, de 21.12.2017, que alterou a Lei n° 

9.853, de 20.12.2012;     RESOLVE:Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº 

214/2013/DF, de 11.10.2013, que designou a servidora TELMA MARIA DE 

FARIAS SALAMONI, Matrícula nº 2845, Técnica Judiciária - PTJ, para 

exercer a função de confiança de Gestora Judiciária Substituta - PDA-FC, 

do CEJUSC desta Comarca, com efeitos a partir da publicação desta.     

Art. 2º - DESIGNAR a servidora TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI, 

Matrícula nº 2845, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de 

confiança de Gestora Judiciária - PDA-FC, do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, na forma do que dispõe 

o inciso IV, do artigo 8º, da Lei nº 10.648/2017, de 21.12.2017, com efeitos 

a partir da publicação desta.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 8 de fevereiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVA JUIZ DE DIREITO 

E DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 18/2018

 O Doutor FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais...

 CONSIDERANDO a Portaria n° 5/2013-NPMCSC-PRES, de 11.10.2013, que 

dispõe sobre a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca;

 CONSIDERANDO a Lei nº 10.648/2017, de 21.12.2017, que alterou a Lei n° 

9.853, de 20.12.2012;

 RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº 214/2013/DF, de 11.10.2013, que 

designou a servidora TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI, Matrícula nº 

2845, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de confiança de 

Gestora Judiciária Substituta - PDA-FC, do CEJUSC desta Comarca, com 

efeitos a partir da publicação desta.

 Art. 2º - DESIGNAR a servidora TELMA MARIA DE FARIAS SALAMONI, 

Matrícula nº 2845, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de 

confiança de Gestora Judiciária - PDA-FC, do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, na forma do que dispõe 

o inciso IV, do artigo 8º, da Lei nº 10.648/2017, de 21.12.2017, com efeitos 

a partir da publicação desta.

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

Barra do Garças, 8 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO

DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168477 Nr: 130-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonor Antonio de Freitas, Márcia dos Santos de Abreu 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Rubinaldo Maia Abreu, Eva Maria Maia Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Certifico e dou fé que o advogado André Luiz Soares Bernardes fora 

intimado para proceder a devoluçaõ dos autos, quedando-se inerte até a 

presente data. Dessa forma, impulsono os autos para que se proceda a 

busca e apreensão dos mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167298 Nr: 10065-45.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Leite Portilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Anderson Adiel , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93759 Nr: 7526-14.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gutemberg de Paula Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o advogado Celso Martins Sphor fora intimado para 

proceder a devoluçaõ dos autos, quedando-se inerte até a presente data. 

Dessa forma, impulsono os autos para que se proceda a busca e 

apreensão dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204451 Nr: 6298-91.2015.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLPRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Marco 

Aurélio de Martins e Pinheiro , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225030 Nr: 5913-12.2016.811.0004

 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: IAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o advogado Paulo Mayruna Siqueira Belém fora 

intimado para proceder a devolução dos autos, quedando-se inerte até a 

presente data. Dessa forma, impulsono os autos para que se proceda a 

busca e apreensão dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229819 Nr: 8965-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLPRB, ACPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Marco 

Aurélio de Martins e Pinheiro , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80268 Nr: 3615-28.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ribeiro da Silva, Abner Henrique Ribeiro 

Lima, Anne Cristina Ribeiro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o advogado Sandro Luis Costa Saggin fora intimado 

para proceder a devoluçaõ dos autos, quedando-se inerte até a presente 

data. Dessa forma, impulsono os autos para que se proceda a busca e 

apreensão dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 83098 Nr: 6361-63.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. J. Ribeiro Soares, Glece Jerry Ribeiro 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Fabiano Xavier da Silva) , para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95888 Nr: 803-42.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Oliveira Teles - ME, Fernanda 

Oliveira Teles
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:02, Renata Maciel Cuiabano Chemale - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o advogado Blainy Danilo Matos Barbosa fora 

devidamente intimado para devolver os autos em Cartório, quedando- se 

inerte até a presente data. Dessa forma, impulsiono os presentes autos 

para que se proceda a busca e apreensão dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167859 Nr: 10740-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre de Paiva Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luís Fabio de Toledo Eichmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Paiva Pinto - 

OAB:6.220-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Johnatan Alves Barbosa - 

OAB:14457/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) 

advogado(a)JoãoBento Júnior , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172013 Nr: 4835-85.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Olimpio dos Santos Me, Alcione Olimpio 

dos Santos, Banco Mercantil do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG, Grazziely Barros do Prado - OAB:GO 

32.500, Nelson José Bratti - OAB:MT 4.087, Rodrigo Corbucci - 

OAB:MT 15.002-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a Nelson 

José Bratti, para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel 

CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso controle 

sobre os prazos de devolução de autos em carga, providenciando a 

cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, por 

correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197821 Nr: 2393-78.2015.811.0004

 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: Hagno Carrijo da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 21.Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência, CONDENO a requerida no pagamento da complementação 

da indenização securitária em favor do requerente, correspondente ao 

valor de R$ 2.868,75 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta 

e cinco centavos), devendo incidir os juros de mora a contar da citação 

(12/08/2015) e correção monetária pelo INPC/FGV desde a data do sinistro 

(04/10/2013).22.Tendo em vista a sucumbência da parte ré, CONDENO-A 

no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais FIXO 

em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85,§2º, 

CPC/2015.23.DETERMINO seja restituído à Seguradora ré eventual valor 

depositado a título de honorários periciais, cuja perícia não tenha se 

realizado. 24.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.25.Publique-se. Registre-se . 

Intimem-se.26.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223632 Nr: 5042-79.2016.811.0004

 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: OZENILDES SOUZA E SILVA

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 16. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial.17.Tendo em vista a sucumbência da 

requerente, CONDENO-A no pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85,§2º, CPC/2015.18.Considerando que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas 

verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 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 da requerente (art. 98,§3º, CPC/2015).19.DETERMINO seja 

restituído à Seguradora ré eventual valor depositado a título de honorários 

periciais, cuja perícia não tenha se realizado. 20.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.21.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.22.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268714 Nr: 90-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gonçalves dos Santos, Miguel Gonçalves 

dos Santos, José Ribeiro da Costa, Maria Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Gonçalves da Costa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de inventário do falecido JEREMIAS GONÇALVES DA COSTA.

2. NOMEIO como inventariante a filha, MARIA GONÇALVES DOS SANTOS, 

que deverá ser intimada para prestar compromisso em 5 (cinco) dias e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, observando-se 

os incisos do art.620,CPC/2015 (art.617, parágrafo único, CPC/2015).

3. Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento. O cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observando-se o 

disposto no art. 247, CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, CPC/2015).
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4. Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art.627, CPC/2015).

5. Após, venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, 

art.627,§1º, CPC/2015, e, se for o caso, determinar a avaliação dos bens.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 2769-79.2006.811.0004

 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: Antônio Carlos Lima Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Jesus Zaniboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorivaldo Cardoso - OAB:2091, 

WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando a petição juntada à 

fl. 314, solicitando o prosseguimento do feito, impulsiono o feito para que 

seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de retorno do feito ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150389 Nr: 10112-87.2010.811.0004

 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: Romildo de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Vasques, Clara Maria de Oliveira 

Vasques, Divino Augusto de Freitas, Cartório do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis de Barra do Garças, Francisca Menezes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613, 

Domingos Savio de Souza - OAB:MT 18.722

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Ana 

Paula Monção Oliveira , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176400 Nr: 10377-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Gonçalves Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elvickss Lima Alves - OAB:MT 

16.894, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Fabiano 

Xavier da SIlva , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183647 Nr: 5209-67.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar da Anunciação dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Teixeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Blainy 

Danilo Matos Barbosa para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191593 Nr: 11440-13.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Silvaneides Aparecida de Deus 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Sidnei 

Rodrigues de Lima , para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203554 Nr: 5803-47.2015.811.0004

 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: Cironil Martins de Freitas Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Geovany Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Fabiano 

Xavier da SIlva , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 
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novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205674 Nr: 6983-98.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)átima 

Suely Ramaolho dos Corbelino , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220269 Nr: 2993-65.2016.811.0004

 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: RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM, EAM, EML, WAM, WAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13.989B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Pablo 

Leonardo Cantuário , para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227592 Nr: 7427-97.2016.811.0004

 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: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Fonseca Palinkas 

Neves - OAB:OBA/SP 208.726, André Martins Sonehara - 

OAB:OAB/MG 138.250, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109730 , Flavia Safadi Ubaldo - OAB:OAB/RJ 173.434, Karen 

Badaro Viero - OAB:OAB/SP 270.219, Marcelo Tostes de Castro - 

OAB:MG - 63.440, Rafael Good God Chelotti - OAB:OAB/MG139387

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239553 Nr: 15928-40.2016.811.0004

 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: Simone Silva Santos Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246740 Nr: 4039-55.2017.811.0004

 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: Adalto Limongi de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249148 Nr: 5636-59.2017.811.0004
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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 Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação de fls. 39/66, no prazo de 15 dias: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256737 Nr: 10696-13.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ygor Matheus de Deus Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Sidnei 

Rodrigues de Lima , para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258951 Nr: 12120-90.2017.811.0004

 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: Laércio Carneiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a 

Glauciane Izummy Tamayoce , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264214 Nr: 15642-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Chaves & Schirmbeck Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor 

de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264965 Nr: 16150-71.2017.811.0004

 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: SILVANO MOREIRA LAUREANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Fabiano 

Xavier da SIlva , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248929 Nr: 5496-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cavalcante dos Santos, Tatiana Costa 

Rodrigues, Luana Costa Rodrigues, Fabiana Costa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Domingos Gomes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Sabrina Miranda Brito , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187707 Nr: 8465-18.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdCdLAdAdAeX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABJ, FTdACB, AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 
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OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 VISTOS.

1. Considerando o teor do pedido retro, DETERMINO a suspensão do feito 

pelo prazo de 1 (um) ano, conforme requerido.

2. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228977 Nr: 8394-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANDRO E DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Patrícia Kretschmer dos Santos - 

OAB:18.417/E, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244173 Nr: 2199-10.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. W. Marques Alves - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222225 Nr: 4177-56.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Distribuidora de Alimentos 

Ltda, José Ferreira Piza Filho, Marcelo Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 26 Nr: 33-94.1983.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de Fertilizantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Paula Monteiro Neto - 

OAB:SP 29443, Marcial Barreto Casabona - OAB:SP 26.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acilino Soares Bezerra Filho 

- OAB:PI/1.889, Danielle Fernandes Guida Mascarenhas - 

OAB:BA/40.170

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232585 Nr: 10892-17.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA, Sandra 

Antonia dos Santos Silva, Dalci Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238789 Nr: 15319-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYME COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E 

ACESSÓRIOS EIRELI ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diana Rombaldi - 

OAB:104192/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178984 Nr: 1017-91.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Ferreira Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174380 Nr: 7759-69.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruti Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izack Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261931 Nr: 14211-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria do Carmo Freitas de 

Queiroz - OAB:21903, Oriston de Souza cardoso - OAB:30985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72506 Nr: 5748-77.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Batista Santana, Vilma Aparecida de 

Oliveira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Tendo em vista que o prazo de dilação requerido à fl. 93 já se exauriu, 

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo

 2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56455 Nr: 423-58.2006.811.0004

 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): Valdemarino Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN JOSÉ DE ARAUJO - 

OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido retro. PROCEDA-SE à citação do herdeiro ISAAC 

MARINO BAVARESCO no endereço descrito à fl. 202, para integrar o polo 

passivo da lide, bem como informar a existência de demais herdeiros.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55324 Nr: 2674-83.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adguismar Marques de Araujo, Adriana 

Borges dos Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro e SUSPENDO o processo pelo prazo de 01 (um) 

ano.

2. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223098 Nr: 4746-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267404 Nr: 17601-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosália Gomes de Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, 

CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269625 Nr: 757-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greca Distribuidora de Asfaltos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues Baena - 

OAB:24879/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Requerido para, querendo, opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 910, CPC/2015.

2. Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os 

rejeitar, EXPEÇA-SE precatório ou requisição de pequeno valor em favor 

do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259040 Nr: 12191-92.2017.811.0004

 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: Joel Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.HABILITO o espólio de RONALDO DE MIRANDA no polo ativo da 

demanda, doravante representado pelos herdeiros RONALDO DE 

MIRANDA FILHO e HELOISA HELENA RIBEIRO DE MIRANDA, conforme 

indicados às fls. 64/66. RETIFIQUE-SE a capa dos autos.

 2. REDESIGNO a audiência de conciliação para o DIA 27 DE MARÇO DE 

2018, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 3. CUMPRA-SE a determinação de fl. 41.

 4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269877 Nr: 932-66.2018.811.0004

 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: VMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.De acordo com o art.55, §1º, CPC/2015, seguindo linha jurisprudencial 

que antes do novel diploma processual já havia sido consolidada pela 

Súmula 235, STJ, por exceção, os autos de processos conexos não 

serão reunidos se um deles já houver sido sentenciado.

2.Essa regra tem plena aplicação no caso concreto, porquanto, essa ação 

foi distribuída em 26/01/2018, sendo que a ação Cód.: 205719 (conexa) já 

foi sentenciada em 23/01/2018, conforme consulta ao sistema 

informatizado Apolo.

 3.Assim, se o feito conexo já foi sentenciado antes da efetiva distribuição 

a este juízo, não há mais a necessidade e nem tampouco imposição de 

reunião, já que de todo modo está inviabilizada a possibilidade de 

julgamento conjunto, devendo esta ação ser redistribuída novamente.

 4.Assim, com fundamento no art.55, §1º, CPC/2015 e Súmula 235, STJ, 

DETERMINO a remessa dos autos ao CARTÓRIO DISTRIBUIDOR para 

redistribuição desta ação.

5.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196908 Nr: 1775-36.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. de Souza Pacheco, Alessandro de Souza 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Nos termos do art. 256, CPC/2015, a citação editalícia tem lugar nas 

hipóteses em que for desconhecido ou incerto o réu, for ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos 

expressos em Lei. Em seu §3º resta claro o conceito de reú ignorando ou 

incerto o lugar onde se encontra, ao passo que para se caracterizar será 

necessário a frustação nas tentativas de localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo aos sistemas de informações sobre seu endereço 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.

2. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no 
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citado artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

3. In casu, a parte Autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré.

4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital, uma vez 

que compete à parte Autora promover a citação do Requerido, conforme 

art. 240, §2º, CPC/2015, nos termos da fundamentação supra.

5. INTIME-SE a parte Requerente para que promova a citação do requerido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, 

§1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56453 Nr: 421-88.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O, Romeu Aquino Nunes - OAB:, WILLIAM JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3.928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a notícia do óbito da parte executada (fl. 200v), 

SUSPENDO O PROCESSO, nos termos do art. 313, I, CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte autora para proceder com a devida habilitação do 

espólio ou dos sucessores, no prazo de 02 (dois) meses (art.313, §2º, II, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269648 Nr: 774-11.2018.811.0004

 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: WCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 27 DE 

MARÇO DE 2018, às 16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).

4. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério 

Público, caso haja incapazes.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92170 Nr: 5976-81.2009.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWON, HON, VOSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.Considerando o certificado à fl. 141, RETIFICO a decisão de fl. 135, com 

fulcro no art. 528, § 3º, CPC/2015, DECRETO A PRISÃO CIVIL DO 

EXECUTADO, por 60 (sessenta dias), pelo não pagamento de débitos 

alimentícios.

2. Cumpra-se na integralidade a decisão de fl. 135. Expeça-se o 

necessário. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244569 Nr: 2449-43.2017.811.0004

 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: Rosa Rodrigues Mascarenhas do Nascimento

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vinicio Porto de 

Aquino - OAB:14.250-A

 Vistos.

1.Tendo em vista que o requerente deixou de manifestar quanto à 

produção de provas (fl. 109) e o requerido apenas se manifestou quanto 

ao laudo já existente (fls. 107/108), DOU POR PRECLUSA a produção de 

provas.

2.Verifico que o processo se encontra pronto para ser julgado, nos 

termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215843 Nr: 370-28.2016.811.0004

 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: Adenilson José da Silva, Aparecida Camelo Pinto da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Oliveira Campos, Dayane Furini da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:14024/MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040, 

Jack Marcio Maria Zimmermann - OAB:Oab/MT: 19207, MADALENA 

BATISTA - OAB:20.837/MT

 Vistos.

 1.RECEBO os embargos de declaração de fl. 186, uma vez que 

tempestivos (fl. 187), e DETERMINO a intimação da parte contrária para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a 

possibilidade de efeitos infringentes, com fundamento no art.1.023, §2º, 

CPC/2015.

2.Decorrido o prazo, com a juntada da resposta ou sem, certifique-se e 

voltem-me conclusos para análise dos embargos.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269154 Nr: 419-98.2018.811.0004

 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: Marinaldo Santos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milazzo Veículos, Peças e Serviços Ltda, 

Paetto Veículos Ltda, Fiat Automóveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. RECEBO o aditamento da inicial de fls. 73/79, haja vista que antes da 

relação processual ser triangularizada pode o autor alterar o pedido e a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 29 de 547



causa de pedir independentemente da anuência do requerido, com 

fundamento no art. 329, I, CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE a decisão de fl. 72. Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265081 Nr: 16220-88.2017.811.0004

 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: Laila Souza Brito

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 24 DE 

ABRIL DE 2018, às 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 334, do CPC/2015. Intime-se o autor por meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, 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 e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262325 Nr: 14444-53.2017.811.0004

 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: Antenor Ramos Neto, Marlene Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemi - Caixa de Pecúlios Penões e 

Montepios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 24 DE 

ABRIL DE 2018, ÀS 16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256061 Nr: 10270-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:19871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da petição de fl. 33, SUSPENDO o processo por 6 (seis) meses, 

com fundamento no art. 313, V "a", CPC/2015.

 2. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a inventariante 

pessoalmente para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269785 Nr: 874-63.2018.811.0004

 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: Jonas da Silva Melo, Ildacide sousa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Jardim Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 27 DE 

MARÇO DE 2018, às 17h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

consignando as advertências legais, bem como citem-se por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015).

 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169625 Nr: 1755-16.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de elvira Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023, Mariana Miyke de Faveri - OAB:23081/10

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CUMPRA-SE os itens 2 e 3 da decisão de fl. 149.

2.Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269847 Nr: 911-90.2018.811.0004

 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: Veralina Farias de Sousa, SAULO FERNANDO FARIAS 

DE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. Dutra & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 03 DE 

ABRIL DE 2018, às 12h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

consignando as advertências legais, bem como citem-se por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015).

 3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.
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4. Notifique-se o Ministério Público.

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266404 Nr: 17003-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Diferente Distribuidora de Veículos Ltda, José Luiz Rosa 

de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Menezes & Freitas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:12142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO a emenda da inicial de fls. 45/49. RETIFIQUE-SE a capa dos 

autos para constar o correto nome da parte executada.

 2. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

3. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 4. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

5. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

6. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239166 Nr: 15617-49.2016.811.0004

 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: Simone Silva Santos Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Vistos.

 1.RECEBO os embargos de declaração de fls. 250/251, uma vez que 

tempestivos (fl. 254), e DETERMINO a intimação da parte contrária para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a 

possibilidade de efeitos infringentes, com fundamento no art.1.023, §2º, 

CPC/2015.

2.Decorrido o prazo, com a juntada da resposta ou sem, certifique-se e 

voltem-me conclusos para análise dos embargos.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250615 Nr: 6670-69.2017.811.0004

 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: SSM, AJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPWSM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Vistos.

1.ACOLHO o parecer ministerial. INTIMEM-SE o requerente e o requerido 

JOÃO PEDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS para se manifestarem no que 

tange aos documentos de fls. 25/27, no prazo de 15 (quinze) dias.

2.Ademais, compulsando os autos contata-se a ausência de citação do 

requerido RABERSON PEREIRA RODRIGUES. Assim, CITE-O no endereço 

informado na exordial, e INTIME-O para audiência de Conciliação/Mediação 

que designo PARA O DIA 27 de MARÇO DE 2018 às 13h30min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209603 Nr: 9316-23.2015.811.0004

 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: Lindalva Inácia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 VISTOS.

1. Compulsando os autos contata-se que a requerente pugnou à fl. 89 pela 

produção de prova pericial, deferida à fl. 91, oportunidade em que foi 

nomeado o perito, bem como determinada a intimação da parte requerida 

para realizar o pagamento dos honorários periciais.

2. Em atenção ao que preceitua o art. 95 do CPC/2015, CHAMO O FEITO À 

ORDEM para determinar a intimação da parte requerente, que pugnou pela 

prova pericial, para depositar os valores relativos aos honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258257 Nr: 11669-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nickolas Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Contata-se dos autos que a decisão de fls. 61/62 determinou a emenda 

da inicial, tendo em vista que o requerente não juntou aos autos a 

notificação extrajudicial, oferecendo apenas a juntada do instrumento de 

protesto (fl. 54).

2. Intimado, o requerente ofertou a mencionada juntada, colacionando aos 

autos a notificação extrajudicial com o respectivo aviso de recebimento 

(AR) às fls. 67 e 67v.

3. Após, vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Uma vez juntada a notificação extrajudicial, RECEBO a emenda à inicial.

 5. No que tange à comprovação da mora, constata-se a juntada do Aviso 

de Recebimento (AR), a informação de “endereço insuficiente”. Ocorre 

que em função da concepção do vínculo obrigacional dinâmico entre as 

partes, deve o devedor fornecer seu endereço correto e completo, assim, 

em face da problemática em questão, prevalece a boa-fé do credor e 

considera-se o devedor notificado.

 6. Dessa forma, imperiosa a concessão da medida liminar, haja vista a 

presença dos seus requisitos autorizadores.

DISPOSITIVO.

 7. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 05, marca e 

modelo VOLKSWAGEN, GOL SPECIAL 1.0 8V (G6), ano fabricação/modelo 

2016, placa NPK-8673, chassi 9BWAA45U9GP110444 e Renavam 
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01079878979.

8. Executada a liminar, CITE-SE o requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

9. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

10. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido.

11. CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, 

§2º, CPC/2015.

12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261266 Nr: 13773-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara 

Bigio - OAB:MT 20194, Ronnaro Silva Dias - OAB:OAB/MT22.433, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789

 3.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 101/105 no que tange ao 

pedido de purgação da mora com posterior liberação dos veículos 

apreendidos. 4.Considerando a possibilidade de acordo informada na 

petiçãoe retro, DESIGNO audiência de conciliação/mediação PARA O DIA 

27 DE MARÇO às 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250945 Nr: 6932-19.2017.811.0004

 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: Maria Irailde de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Nos termos do art. 256, CPC/2015, a citação editalícia tem lugar nas 

hipóteses em que for desconhecido ou incerto o réu, for ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos 

expressos em Lei. Em seu §3º resta claro o conceito de reú ignorando ou 

incerto o lugar onde se encontra, ao passo que para se caracterizar será 

necessário a frustação nas tentativas de localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo aos sistemas de informações sobre seu endereço 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.

2. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no 

citado artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

3. In casu, a parte Autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré.

4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital, uma vez 

que compete à parte Autora promover a citação do Requerido, conforme 

art. 240, §2º, CPC/2015, nos termos da fundamentação supra.

5. INTIME-SE a parte Requerente para que promova a citação do requerido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, 

§1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203204 Nr: 5616-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Na esteira do art. 4º do Decreto-Lei 911/67, DEFIRO o pedido de 

fls.79/80 e CONVERTO o feito em ação de execução de título extrajudicial.

2.CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

3.Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 4.O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

5.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

6.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

7.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270395 Nr: 1277-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS, VPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.RETIFIQUE-SE a capa dos autos para constar como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - RITO EXPROPRIAÇÃO.

 2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

3.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

4.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

5.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, 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, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270394 Nr: 1276-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS, VPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RETIFIQUE-SE a capa dos autos para constar como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - RITO PRISÃO.

 2. INTIME-SE o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (caput, 

art.528, CPC/2015). Caso o executado, no prazo acima indicado, não 

efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, DETERMINO seja expedido 

ofício com ordem de protesto da sentença ao cartório competente (§1º, 

art.528, CPC/2015).

 3. Conste do mandado de intimação que somente a comprovação de fato 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, 

sob pena decretação da prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses 

(§3º, 528, CPC/2015), além do protesto.

4. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (§7º, art.528, 

CPC/2015).

5. Sendo o executado funcionário público, militar, diretor ou gerente de 

empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, AUTORIZO, desde 

já, o desconto em folha de pagamento da importância da prestação 

alimentícia, caso haja requerimento do exequente e a obrigação não tenha 

sido quitada no prazo de 03 (três) dias ou, ainda, não tenha havido 

justificação ou esta não tenha sido aceita (art.529, CPC/2015). Para tanto, 

OFICIE-SE à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob 

pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira 

remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício (§1º, 

art.529,CPC). O ofício conterá o nome e o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância 

a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual 

deve ser feito o depósito (§2º).

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250048 Nr: 6211-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFdS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Compulsando os autos constata-se que o endereço do requerido 

informado na exordial (fl. 04) é diferente do que consta nos mandados 

expedidos para sua citação fls. 15 e 22.

 2.Ademais, em consulta ao sistema INFOJUD, constata-se que o endereço 

atual do requerido é o mesmo apresentado na peça inicial. Deste modo, 

diante de evidente erro material, EXPEÇA-SE novo mandado de citação 

para intimação do requerido no endereço em anexo, a fim de que 

compareça em audiência de mediação/conciliação que DESIGNO PARA O 

DIA 03 DE ABRIL DE 2018, às 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

nos moldes da decisão de fl. 14.

3.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203134 Nr: 5574-87.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindo Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco, Milton Carlos Batista Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Nos termos do art. 256, CPC/2015, a citação editalícia tem lugar nas 

hipóteses em que for desconhecido ou incerto o réu, for ignorado, incerto 

ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos 

expressos em Lei. Em seu §3º resta claro o conceito de reú ignorando ou 

incerto o lugar onde se encontra, ao passo que para se caracterizar será 

necessário a frustação nas tentativas de localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo aos sistemas de informações sobre seu endereço 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos.

2. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no 

citado artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

3. In casu, a parte Autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré.

4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital, uma vez 

que compete à parte Autora promover a citação do Requerido, conforme 

art. 240, §2º, CPC/2015, nos termos da fundamentação supra.

5. INTIME-SE a parte Requerente para que promova a citação do requerido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, 

§1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229631 Nr: 8824-94.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Mata Rica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226431 Nr: 6731-61.2016.811.0004

 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: Joana Senhorinha Campos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, CAMILA RAMOS COELHO - OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A Resolução 004/2014/TP dispõe sobre os procedimentos a serem 

adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, estabelecendo, por exemplo, a competência para 

conciliar, julgar, executar e processar as causas referentes à Lei Federal 

n. 12.153/2009.

2. Referido diploma dispõe em seu art. 2º que “[é] de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Essa é a regra.

3. As exceções estão previstas no §1º, art. 2º, quais sejam: i) as ações 

de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; ii) as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; iii) as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 
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servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

4. Feitas essas considerações, a partir do exame dos autos, verifica-se 

que o caso é de declinação da competência para o Juizado Especial desta 

comarca, uma vez que o valor da causa é de R$ 1.025,81, o qual, mesmo 

acrescidos de juros e correção monetária, fica longe do limite máximo de 

60 salários mínimos previsto na Lei 12.153/09.

 5. Destarte, é mister a declinação da competência ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta comarca.

DISPOSITIVO

6. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DECLINO da 

competência para processamento e julgamento do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta comarca, nos termos do art. 2º, §§1º e 

4º, Lei 12.153/09.

7. REMETAM-SE os autos ao juízo competente, procedendo-se no sistema 

às baixas e anotações necessárias.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176149 Nr: 10070-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Eliel Reis Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Evangélica Assembléia de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, THIAGO QUEIROZ DA SILVA - OAB:, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 Vistos.

1.Tendo em vista que a liquidação depende somente de cálculo aritmético 

e considerando o teor do art. 509, § 2°, CONVERTO o feito em 

cumprimento de sentença.

 2.INTIME-SE o executado para que se manifeste acerca dos cálculos 

apresentados à fl. 114 no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243673 Nr: 1838-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHRdS, BLLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHPdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Diante da petição de fl. 43v, SUSPENDO o processo por 90 (noventa 

dias).

 2. Decorrido o referido prazo, INTIME-SE a parte requerente para dar 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218334 Nr: 1829-65.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EARM, EARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabel Cristina Ângelo 

Malfer dos Santos - OAB:60.921/MG, Nayara Ângelo Malfer Santos - 

OAB:147.305/MG

 Vistos.

 Trata-se de Execução de Alimentos, proposta entre as partes já 

qualificadas, pelo rito do artigo 733 do CPC.

 Verifica-se que o executado, citado, apresentou justificativa 

oportunamente.

 Em análise dos pedidos, na decisão de folhas 50 e verso, acolheu 

parcialmente a justificativa apresentada, determinando, contudo, a citação 

do réu para pagamento do valor remanescente de R$847,68 sob pena de 

prisão.

Vieram aos autos à petição de folhas 53, informando que o executado 

quitou o valor de R$847,68 na forma ordenada na decisão retro, 

juntando-se o comprovante de folhas 53verso.

Instada a se manifestar, os exequentes não foram localizados, conforme 

consta da certidão de folhas 57.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Conforme consta do documento de folhas 53verso, a dívida cobrada nesta 

ação executiva está quitada.

 E, quanto ao fato de os Exequentes não serem localizados para confirmar 

a veracidade do documento não é motivo para arquivamento provisório do 

feito, mormente pelo fato de que é dever da parte interessada manter o 

endereço atualizado nos autos.

 Deixo de anotar que só há interesse processual para prosseguir o feito 

enquanto o devedor não saldar a divida, o que não é o caso dos autos, ao 

contrário, há comprovação que o réu cumpriu na integra a decisão folhas 

50 e verso, sendo, portanto, caso de extinção do feito pelo pagamento do 

débito.

 Posto isto, indefiro o pedido de folhas 57verso e comprovada a 

satisfação do débito cobrado, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, CPC.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Sem custas.

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

necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178074 Nr: 12365-43.2013.811.0004

 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: Abadia Lifonsina Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Ronaldo de 

Miranda Filho, Heloisa Helena Ribeiro de Miranda, WILZA SOCORRO SILVA 

RIOS, Amanda Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís de Jesus 

Laurindo - OAB:MT 18.483-O, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILZA SOCORRO SILVA RIOS, Cpf: 

83924698104, Rg: 3850526, Filiação: Euvira Cecilia da Silva e José 

Francisco da Silva, data de nascimento: 11/02/1972, brasileiro(a), natural 

de Trindade-GO, casado(a), contadora, Telefone 99212-3741 e atualmente 

em local incerto e não sabido AMANDA FERNANDES DE SOUZA, Cpf: 

03874691179, Rg: 2.244.704-0, Filiação: Ivanildo Ferreira de Souza e 

Eliane Ferraz Fernandes, data de nascimento: 14/08/1993, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 66 

3401-1444. 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: A Autora ajuizou Ação de Pedido de Usucapião 

Extraordinário em face de Ronaldo de Miranda, vez que a Autora adquiriu 

a posse do Lote 6 da Quadra 137, Loteamento Jardim Nova Barra, com 

matrícula n.º 30.440, no CRI de Barra do Garças, tendo a posse mansa , 

pacífica, de boa fé e sem oposição há quase 20 anos. O Imóvel 

usucapiendo pela Autora tem os seguintes limites e confrontações : Frente 

: para a Rua Delvita Galvão, medindo 13,75m; Fundos; para o lote 27, 
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medindo 13,75 m; Lado direito; para o Lote 07, medindo 30 metros e Lado 

esquerdo;para o Lote 05, medindo 30 metros, área total 412,50 metros 

quadrados.

Despacho/Decisão: Trata-se Ação de Usucapião extraordinário tendo 

como autores e requeridos, as partes supra mencionadas.Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita.Em razão da idade da requerente, proceda-se a 

identificação conforme orienta a CNGC.Citem-se na forma e prazo 

prescritos no artigo 297, do Código de Processo Civil, a pessoa em cujo 

nome estiver transcrito o imóvel e, por edital com prazo de trinta dias, os 

confinantes e interessados ausentes incertos e desconhecidos, 

consoante norma emergente do artigo 942, e observados os requisitos do 

artigo 232, IV.Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na 

causa a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cópia da inicial 

e dos documentos que a instruíram.Após estarem nos autos todas as 

manifestações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 26 de janeiro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 267056 Nr: 17383-06.2017.811.0004

 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: OdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Frente ao exposto, pelos fatos e fundamentos acima expostos, 

INDEFIRO42 a o pedido de tutela de urgência. Assim, a luz do que dispõe o 

artigo 1º, inciso 3º, do CPC combinados com os artigos 139, V e o caput 

art. 334 do mesmo diploma, visando a solução consensual deste conflito, 

DESIGNO o DIA 04 DE ABRIL DE 2018, às h40min (horário oficial de Mato 

Grosso) para realização de audiência de CONCILIAÇÃO entre as partes. 

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, C.P.C.Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos 

do artigo 189, inciso II, do C.P.C.Publique-se, na forma do Ofício Circular n. 

13/2017/CGJ.Intimem-se as partes. Dê-se ciência à Defensoria Publica 

Estadual.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265446 Nr: 16451-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAdL, VAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida pelas partes 

supramencionadas.

CITE-SE o Requerido no endereço declinado na inicial, bem como 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação que DESIGNO PARA O DIA 

04/05/2018, às 13:00 HORAS (horário oficial de Mato Grosso), nos termos 

do art. 695, do CPC.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, § 1º, CPC).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC.

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

 Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público.

Intime-se, na forma do §3º, do art. 334, do CPC.

Ante a míngua de provas acerca do vínculo empregatício do Requerido, 

fixo os alimentos provisórios à razão de 30% do salário mínimo vigente no 

país, em favor da menor a ser pago pelo requerido e repassados à 

representante legal do requerente, na conta bancária informada às fls. 07, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, em consonância com o 

disposto no art. 4º da Lei nº. 5.478/68.

 Determino, ainda, que, cada genitor arque com o pagamento de 50% das 

despesas extraordinárias (hospitalares, médico, escolares, farmacêuticas 

e odontológicas), desde que não ofertados pela rede pública, mediante 

apresentação de recibo/nota fiscal.

 Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

inciso II, do CPC.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Cite-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246880 Nr: 4142-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdSF, RSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

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

de Mato Grosso - OAB:, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora 

Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 246880

Vistos.

Tendo em vista que o número do CPF do executado constante nos autos 

está incorreto, conforme comprovante anexo retirado do sistema 

BACENJUD, abra-se vista à Defensoria Pública para que retifique as 

informações.

Após, indicado os dados do executado, voltem-me conclusos para 

providências cabíveis.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264438 Nr: 15793-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Fátima Kruczewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 173/220, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 16223 Nr: 284-24.1997.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 35 de 547



 PARTE AUTORA: Priscilla Célia Almeida Rosa, Talita Almeida Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataliba Rosa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 Processo nº 284-24.1997 - Cód. 16223

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Raul Darci Dolzan em 

face de Prscilla Célia Almeida Rosa e Talita Almeida Rosa.

Nos termos do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte exequente, ou de tantos bens 

quanto bastem para satisfação do crédito buscado, procedendo-se à 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente 

o Executado, conforme §3º, 523, Código de Processo Civil, na pessoa do 

seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

 Transcorrido o prazo previsto no art. 523, Código de Processo Civil, 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, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Retifiquem-se a capa dos autos para constar como autor do cumprimento 

de sentença o Sr. Raul Darci Dolzan e como partes requeridas as Sra. 

Prscilla Célia Almeida Rosa e Talita Almeida Rosa.

Tendo em vista que a sentença transitou em julgado, desapensem-se os 

presentes autos do processo nº 150646.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92934 Nr: 6679-12.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica Corpus Fisioterapia e Estética S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique da Silva 

Magri - OAB:14179-A/MT

 Código 92934

Vistos.

Intime-se o autor para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100835 Nr: 5838-80.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5838-80.210 – Código 100835

Vistos.

Intime-se o autor para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227435 Nr: 7311-91.2016.811.0004

 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: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA TRANSPORTES E 

MECANICA ME, João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 Processo nº 7311-91.2016 – Código 227435

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Randon Adminsitradora de 

Consórcio LTDA em face de João Batista da Silva Transporte e Mecânica 

ME.

Colhem-se dos autos que as partes entabularam acordo, requerendo ao 

final a suspensão do feito pelo prazo de 10 (dez) meses.

Sendo assim e por se tratar de direito disponível além da ausência de vício 

homologo o acordo realizado entre as partes e determino o arquivamento 

dos autos pelo prazo de 10 (dez) meses.

Após o transcurso do prazo, intime o autor para se manifestar.

Intimem-se. Cumpram-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244310 Nr: 2277-04.2017.811.0004

 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: Flaviana Oliveira de Sousa Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Eliel Barros Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2277-04.2017.811.0004 (CÓD. 244310)

Vistos.

Intime-se pessoalmente a exequente para se manifestar acerca da 

devolução da carta precatória de fls.27/31, sob pena de extinção do feito.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265478 Nr: 16475-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdOeA, PMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16475-46.2017 – Código 265478

SENTENÇA

 Trata-se de ação de execução de alimentos intentada por Polyana 

Monção de Olivera representando seus filhos, qualificados aos autos, em 

face de Weber Rodrigues de Almeia.

 Á fl. 52 a autora requereu a desistência da ação, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil.
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Analisando os autos, verifica-se que a inicial se quer foi recebida.

Dessa forma, homologo a desistência da ação e julgo extinta a ação sem 

julgando mento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código 

de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades 

legais.

 P.R.I.C.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96268 Nr: 1191-42.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Castro Corbucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Cesar Corbucci, Espólio de 

Ana Rita de Castro Corbucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gino Augusto Corbucci - 

OAB:166532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1191-42.2010 – Código 96268

SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de ação de abertura de inventário pelo rito de arrolamento 

proposta por Paulo De Castro Corbucci, Milena Prieto Ramos e Lucas De 

Castro Corbucci.

Colhe-se dos autos, que os autores apesar de diversamente intimados 

para regularizar o prosseguimento do feito, mantiveram-se inerte.

Dessa forma, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

Custas pelos autores.

P.R.I.C

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Barra do Garças, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192794 Nr: 12227-42.2014.811.0004

 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: Maria de Lourdes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuber Alves Teixeira, Jussânia Ferreira 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12227-42.2014 – Código 192794

SENTENÇA

 Trata-se de ação de imissão de posse proposta por Maria de Lourdes 

Gonçalves em face de Cleuber Alves Teixeira e Jussânia Ferreira Moura.

 Á fl. 60 a autora requereu a desistência da ação, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que as partes requeridas não foram citadas, homologo a 

desistência da ação e julgo extinta a ação sem julgando mento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a não formação da relação processual.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades 

legais.

 P.R.I.C.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261396 Nr: 13862-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donaldison Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelen Cristina de Souza - 

OAB:MG 135.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 261396

Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que o oficial de justiça não obteve êxito 

na localização do imóvel para proceder com a avaliação e penhora do 

mesmo. Dessa forma, devidamente intimado para se manifestar acerca da 

certidão negativa, o requerente pugnou pela expedição de ofício a vários 

órgãos, com objetivo de obter informações referentes a localização da 

fazenda.

 Entretanto, indefiro o pleito da parte autora, tendo em vista que incube à 

ela a promoção de diligências no intuito de obter a correta localização do 

imóvel a ser penhorado, de modo a possibilitar a atuação do senhor 

meirinho.

 Intime-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156706 Nr: 8954-60.2011.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Robson da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI SAMMARCO ROSA - 

OAB:16831, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 120, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251502 Nr: 7348-84.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crefisa S/A Crédito, Financiamento & 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7348-84.2017.811.0004 – Código nº 251502

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Revisão de Cláusula Contratual, com pedido de tutela 

antecipada para depósito do valor incontroverso, movida por JOSÉ 

ANTÔNIO FERREIRA NETO em face de BANCO CREFISA S/A CRÉDITOS, 

FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS. Em decisão nos autos, às fls. 44, a 

parte autora fora intimada para cumprir, em prazo assinalado, diligências 

determinadas por este juízo, no que tange à juntada de informações 

complementares ao alegado na inicial.

 Findo o prazo estipulado no decisum, configurou-se a inércia do autor em 

cumprir o decidido outrora, conforme certidão às fls. 46. Oportunizando-se 

nova movimentação processual em proveito do requerente, consta 

despacho, às fls. 47, determinando a intimação deste para que cumprisse, 

em 05 (cinco) dias, o conteúdo imposto em decisão anterior.

Após tentativa de intimação da parte requerente, restou frustrada a 

diligência, uma vez que não fora encontrada para tal ato, conforme 

certidão às fls. 50.

 Nesse sentido, havendo decisão de seu interesse, colhe-se dos autos 

que a parte autora quedou-se inerte na demanda ora ajuizada, não sendo 

nem mesmo encontrada para intimação do provimento jurisdicional, 
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deixando transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem promover andamento ao 

feito. O art. 485, III, do Código de Processo Civil, aduz que a não promoção 

de atos e diligências que incumbir à parte é causa de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Identificada a inércia e não sendo a parte encontrada para manifestar no 

feito, a extinção é a medida que se faz imperativa.

Ante a inércia da parte autora, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, e em razão da norma instada ser de 

conhecimento ex officio deste juízo, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito.

Sem custas.

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

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265622 Nr: 16568-09.2017.811.0004

 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: Espolio de Elias Alves de Oliveira, Laura Alves de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA MARIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de tutela de urgência mediante liminar.Haja vista que na 

ação de inventário, a qual o espólio é objeto em tramitação na 1ª Vara 

Cível desta Comarca, o requerente quitou as custas e despesas 

processuais, demonstrando riqueza e possibilidade de suportar os 

dispêndios judiciais, INDEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos dos art. 

99, § 2º, do CPC.Recolhidas as custas, CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal, com observância das 

advertências legais dos arts. 335 e 344 do Código de Processo 

Civil.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 

08 de fevereiro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191684 Nr: 11499-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirela Dela Libera Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920, Vitor Chaves Siqueira Duarte - OAB:GO 

27.148

 Processo nº 11499-98.2014.811.0004 – Código nº 191684

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO 

S/A em face de MIRELA DELA LIBERA DUARTE.

Colhe-se dos autos que a parte autora reconhece, às fls. 106, que a 

requerida efetuou o pagamento do débito, de forma administrativa e 

diretamente ao requerente, o que, por conseguinte, acarretou a quitação 

integral do valor devido em contrato.

 O art. 487, III, a, do Código de Processo Civil, aduz que o reconhecimento 

da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção é causa 

de extinção do processo com resolução do mérito.

 Considerando que a requerida dispôs de quantia suficiente para adimplir 

com a obrigação de pagar consignada com a parte requerente, por meio 

de alienação fiduciária, vislumbra-se que houve, de maneira expressa, 

atendimento ao solicitado na presente ação, correspondendo ao 

pagamento da dívida contraída mediante contrato, evitando-se a busca e 

apreensão, como medida constritiva, objeto desta demanda.

Assim, com a conduta informada pelo próprio requerente (interessado na 

causa), entende-se que a requerida assentiu com a procedência do 

pedido ora formulado, não demonstrando objeção e evitando o 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, a extinção do processo com 

resolução de mérito, dado o pagamento como medida de reconhecimento 

do pedido, é o que se impõe.

 Ante o exposto, atendendo ao que pede a parte requerente, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Com efeito, RECOLHA-SE eventual mandado de busca e apreensão que 

recaia sobre o veículo objeto desta ação.

Ademais, DETERMINO que as publicações e intimações sejam 

encaminhadas para o endereço informado pela parte requerente às fls. 

106.

Sem custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193810 Nr: 12948-91.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Salete Loureiro de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperial Veículos Ltda, Sandro Rother

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501/A

 PROCESSO 12948-91.2014.811.0004 - CÓDIGO 193810

Vistos.

Tendo em vista o lapso temporal percorrido, resta prejudicada a análise da 

petição de fls.186/187.

Dessa forma, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao 

cumprimento do débito objeto da execução.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171222 Nr: 3858-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Nogueira Souza, Joaquim Nogueira 

Souza

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 141, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239583 Nr: 15955-23.2016.811.0004

 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: Estevão Batista de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milzanyr Esteves Galvão, Cleuza Lopes 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO BATISTA DE MORAIS - 

OAB:8459/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3.437-A/MT
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 Autos nº. 15955-23.2016 Cód. 239583

VISTOS

 Trata-se de Hipoteca Judicial c/c Cumprimento de Sentença, recebida por 

este Juízo como ação cautelar, sendo deferida em favor do requerente 

arresto sobre os valores eventual depositados nos autos de cód. 200687, 

em apenso.

 As fls. 75/76v os requeridos manifestaram-se arguindo preliminares. 

Aduz que o requerente não cumpriu com a determinação para 

recolhimento das custas judiciais, conforme determinado às fls. 53/54, 

quando na ocasião houve a retificação do valor da causa. Aduziu ainda 

que houve nulidade da citação para contestar; enquanto que no mérito 

alega que não se encontravam presentes os requisitos para o deferimento 

da liminar

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

A Inicial foi recebida como ação cautelar de arresto, requerida em caráter 

antecedente, motivo pelo qual o procedimento a ser adotado é o previsto 

no art. 305 e seguintes do CPC, motivo pelo qual não procede as 

alegações de que houve nulidade de citação.

Quanto à alegação de que o requerente não procedeu com o recolhimento 

das custas, razão não assiste aos requeridos, eis que os comprovantes 

do recolhimento dos valores devidos encontram-se acostados às fls. 

55/57 dos autos.

Quanto as alegações de mérito, alegando que não se encontram 

presentes os requisitos para o deferimento da liminar, entendo que a parte 

deve intentar o recurso cabível, não sendo a petição retro competente 

para tanto.

Assim, determino que seja certificado nos autos se houve juntado de 

contestação, no prazo previsto no art. 306 do CPC.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às Providências.

Barra do Garças, 07 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266600 Nr: 17118-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luisa Dorta Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bonfim Pereira de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos denota-se que a inicial não veio acompanhada de 

certidão negativa estadual, assim intime-se a inventariante para no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar a respectiva certidão (art. 664, §5º, CPC).

Com a manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 5511-09.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidercino Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 VISTOS.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

quanto à petição de fls. 136/139, sob pena de arquivamento.

Após, voltem-me para deliberar.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 258845 Nr: 12045-51.2017.811.0004

 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: Espólio de Sergio Sessa Stamato, Elizabeth de Faccio 

Stamatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Cartório do 1º Ofício de Água Boa, Espólio de Otacílio 

José dos Santos, Mareuza Sinzais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MESQUITA RIBEIRO - 

OAB:SP/ 71.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar às provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 262909 Nr: 14816-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyana Queiroz Costa, Espolio de Gonçalo de Oliveira 

Costa neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celuta Napolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO GONÇALVES 

CARVALHO - OAB:110880/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Intime-se a inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar, 

indicando as provas que porventura desejar produzir (artigo 623 do CPC).

Com a resposta nos autos, conclusos para decisão quanto ao pedido de 

remoção.

Intime-se.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264402 Nr: 15767-93.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lianor dos Santos Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido de justificação judicial formulado por Lianor dos Santos 

Bispo, nos termos do art. 381, §5º, do CPC/2015.

DESIGNO a audiência de justificação prévia para o dia 28 de março de 

2018, às 16h30min(MT).

Intimem-se a Autora, sua patrona e as testemunhas para que compareçam 

na data acima aprazada.

Citem-se os interessados (CPC, art. 382, §1º, CPC/2015). Se algum dos 

interessados não puder ser citado pessoalmente, intervirá no processo o 

Ministério Público.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 58812 Nr: 2205-03.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas Ribeiro Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DA FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL - OAB:

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

OAB:MT 5.444

 VISTOS.

Intime-se o Executado, afim de que apresente dados bancários para 
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depósito do valor bloqueado.

Após, promova-se o levantamento dos valores bloqueados às fls. 72/74 

em favor da Exequente, na conta bancária informada à fls. 83.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, da forma como estabelece a 

sentença de fls. 89/91.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170830 Nr: 3323-67.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Lopes Cavalcante, Ana Paula Lopes Penteado, 

Marcos Paulo Lopes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): monica dos santos penteado daher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Buozi - OAB:16593-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o inventariante Fernando Mundim Penteado para no prazo de 10 

(dez) dias apresentar as últimas declarações, bem como assinar termo de 

compromisso.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 194958 Nr: 503-07.2015.811.0004

 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: SJ Transportes e Logistica Ltda, Jeferson Ribeiro da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Barra Comércio Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Ribeiro Alves da Silva - 

OAB:195007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado, valor este que 

deverá ser depositado na seguinte conta bancária: CONTA CORRENTE Nº 

35682-4, AGÊNCIA 71404, BANCO DO BRASIL, DIRETORIA DO FORO – 

OFICIAIS DE JUSTIÇA, comprovando nos autos o depósito efetivado, em 

DUAS VIAS (o original do comprovante de depósito mais uma cópia), no 

prazo de 10 (dez) dias; ou ofereça os meios suficientes e necessários ao 

cumprimento do mandado judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 219066 Nr: 2237-56.2016.811.0004

 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: Clébio Leonidas de Souza Gás, Clébio Leônidas de 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sefaz - Secretaria de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Intime-se a parte autora para, via seu representante para, que em 

10(dez) dias, requerer o que entender por direito, sob pena de 

arquivamento.

2. Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245548 Nr: 3245-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdJM, TdJM, LAdJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

2. Remetam-se os autos à contadoria para elaboração de cálculo.

3. Apresentado o cálculo correto, intime-se o executado pessoalmente 

para, em 03 (três) dias, pagar as prestações vencidas e as que venceram 

no decorrer do processo, sob pena decretação de prisão civil, consoante 

art. 528, §3º do CPC.

 Após, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 258635 Nr: 11908-69.2017.811.0004

 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: Vilmar David de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlane Rodrigues Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 VISTOS.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da impugnação de fls. 60/64.

Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 261428 Nr: 13884-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heitor correa da Rocha - 

OAB:4546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Intime-se a parte autora para, via seu representante para, que em 

10(dez) dias, se manifeste quanto à certidão de fls. 34.

2. Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268620 Nr: 33-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdJSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens c/c Guarda e 

alimentos proposto por JULIANA CARVALHO DE JESUS SANTOS, 

representante da menor impúbere ESTHER CARVALHO BISPO, em face de 

Deovan Bispo Lima. Requer o arbitramento de alimentos provisórios no 

importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. 

Brevemente relatado.

 Merece acolhimento o requerimento de fixação dos alimentos provisórios 

já que está devidamente comprovada a relação paterno-filial, conforme 

exigido pelo art. 4º da Lei 5.478/68.

 Assim, fixo os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário 
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mínimo vigente, que atualmente corresponde a R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos).

 Diante do exposto,

 Decido:

 1. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

 2. Fixo em R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) os 

alimentos provisórios, os quais deverão ser depositados na conta indicada 

as fls. 05v.

 3. Designo para o dia 17 de maio de 2018, às 16:30 (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo de Mediação.

 4. Cite-se o requerido, via missiva, bem como intime-o da data da 

audiência acima designada, observando-se o art. 5o, §§ 1o e 2o. da Lei 

5.478/68 e o art. 695, § 1º do CPC.

 5. Intime-se pessoalmente a representante da requerente, constando 

advertência do art. 8º da Lei 5.478/68.

 6. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 95596 Nr: 504-65.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAK Construção & Comércio Ltda, 

Sebastiana Martins da Silva, Domiciano Alves Moreira, Gláucia Lopes 

Moreira Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca 

da petição de fls. 100/103.

 Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104547 Nr: 9549-93.2010.811.0004

 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: Adriana Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemi Moreira da Silva Brito, Delmiro de 

Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Larisse Alves Araújo 

- OAB:MT 14.130, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar em custas processuais e honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se. Registre-se . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 150092 Nr: 9732-64.2010.811.0004

 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: Cibele Gomes Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DO VALLE CARNEIRO 

JENSON - OAB:MT 9.188, Escacela Carneiro - OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos.

Considerando a atualização dos cálculos, intime-se a parte Requerida, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente constante 

ás fls. 216, sob pena de protesto, conforme §1º do artigo 528 do Código 

de Processo Civil, in verbis:

“§ 1o - Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o 

pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.”

Intime-se. Às providências. Expeça-se o Necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 189937 Nr: 10253-67.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Dirson Pereira Maia, Dirce 

Pereira Maia, Benigno Pereira Maia, Ismael Pereira Maia, Maria Francisca 

Maia, Vatutin Pereira Maia, Carlos Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS CORRÊA 

MARINHO - OAB:29.262, VATUTIN PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 VISTOS.

Trata-se de execução fiscal proposto em face de Expresso Maia Ltda. 

(Mais Réus). Devidamente citados, os executados compareceram em juízo 

para efetuar o pagamento devido. Após, o feito fora extinto, condenando a 

mesma em custas processuais remanescentes. Os Executados 

atravessaram então petição simples ás fls. 70, alegando ilegitimidade 

passiva, em vista de a empresa Expresso Maia Ltda. Ter sido vendida. A 

Exequente então manifestou-se ás fls. 84/85 indicando preclusão 

conforme o artigo 507 do CPC.

 Dessa forma, observando as determinações presentes no art. 352 da 

CNGC que dispõe: “Restando infrutífera a intimação, será determinado o 

arquivamento, com baixa, com anotações no Cartório Distribuidor de todos 

os processos que estejam pendentes, exclusivamente, de pagamento das 

custas judiciais, cujo valor atualizado seja inferior a R$ 1.000,00 (mil 

reais).”, por analogia, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Ressalte-se que o arquivamento não implicará renúncia ao recebimento do 

crédito, devendo ficar registrado na distribuição a existência de pendência 

em nome do devedor, para fins próprios.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 212312 Nr: 10858-76.2015.811.0004

 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: João Bosco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso na apelação/reexame necessário nº 116454/2017 classe CNJ 198, 

que manteve a sentença de fls. 54/57.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 225742 Nr: 6326-25.2016.811.0004

 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: Selma Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelio Ribeiro Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.
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Trata-se de uma Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

c/c com Partilha de Bens com Tutela Antecipada, proposta por Selma 

Alves da Silva em face de Lucélio Ribeiro Salas, todos devidamente 

qualificados.

A Inicial foi recebida e nesta foram fixados alimentos provisórios, ainda 

houve a designação de audiência de conciliação.

Conforme consta dos autos, a audiência de conciliação não se realizou, 

uma vez que o oficial de justiça não encontrou a parte requerida, restando 

a citação infrutífera. Às fls. 38, a parte autora foi intimada a apresentar 

endereço atualizado do requerido.

À fl. 40 a autora manifesta-se, juntando aos autos endereço correto do 

demandado, nova audiência de conciliação foi marcada, com a ciência do 

Ministério Público, e novamente a audiência fora prejudicada por não 

ocorrer a devida citação da parte requerida. Intimada a apresentar 

endereço correto, nada fez, quedando-se inerte

 É o relatório.

 Decido.

Patente o desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, eis 

que conforme consta dos autos, mesmo após intimada a dar andamento, 

quedou-se inerte.

Assim sendo, anotando a explicita falta de interesse da parte, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Deixo de recolher custas.

 Certificado o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 226559 Nr: 6801-78.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSP, MDSdSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 55.

Remetam-se os autos à contadoria para elaboração de cálculo.

Apresentado o cálculo correto, intime-se o executado pessoalmente para 

em 03 (três) dias, pagar, provar que o fez ou justificar, desde que 

comprovadamente a impossibilidade de efetuá-lo, conforme preceitua o 

art. 528 do CPC, sob pena de protesto, conforme §1º do artigo retro, e 

decretação de sua prisão civil, consoante §3º do mesmo dispositivo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Após, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 232165 Nr: 10580-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal - Empresa de Mineração Aripuanã Ltdfa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Paulo Porcel Ferdinandes, 

Solange Margarete Betassa Ferdinandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 VISTOS.

Sobre a certidão de fls. 262 diga ao requerente, para no prazo de 10 (dez) 

dias manifestar.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239698 Nr: 16053-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFAB, Sammara Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Moreira Brito

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de execução de alimentos intentada por Hygor Francisco Alves 

Brito, representado por sua genitora Sammara Alves da Silva, em face de 

seu genitor Fernando Moreira Brito.

É o breve relato.

Posto isso, o artigo 147 do ECA esclarece sobre a competência para julgar 

e processar ações que versem sobre questões de interesse de menor, 

trazendo o seguinte disposto:

“Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;”

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

Diante do exposto:

I – DEFIRO o pleito ministerial retro, e declaro este Juízo incompetente para 

processar e julgar o feito, declinando em favor da Comarca de Campo 

Verde/MT, onde encontra-se o menor.

II – Após as baixas e intimações necessárias, remetam-se os autos àquela 

Comarca, com os mais sinceros elogios, para que dê continuidade ao feito, 

processando e julgando o pedido.

Procedam-se com as anotações e baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 244155 Nr: 2181-86.2017.811.0004

 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: HSB Serviços Eireli-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacio Alves Sousa - 

OAB:14.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial com suas emendas uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do 

Estado, para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 251827 Nr: 7549-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKCSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto dou por saneado o presente feito, pois entendo que a 

causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.8. Deste 

modo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 

16 de maio de 2018, às 17:00 horas. 9. Tendo em vista que já fora 

apresentado o rol de testemunhas a serem ouvidas, deixo de intimar as 

partes para a apresentação do mesmo. 10. Intimem-se as testemunhas 

arroladas à fl. 48 para comparecerem na audiência designada. 11. 
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Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 258151 Nr: 11594-26.2017.811.0004

 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: Marlene Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Bordados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Considerando que restou infrutífera a anterior tentativa de citação da 

parte requerida, redesigno para o dia 07 de junho de 2018, às 13h00min 

(MT) audiência de conciliação que será realizado no Núcleo de Conciliação 

e Mediação.

2. Intime-se a autora, por intermédio de seu advogado, bem como 

expeça-se carta precatória à Comarca de Monte Alto - SP para citação da 

parte requerida, conforme requerido à fl. 48, observando o endereço 

apresentado na mesma, intimando-a da data da solenidade designada, nos 

termos do art. 334 e seguintes do NCPC, a fim de compareçam na data 

aprazada, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório a dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do CPC).

3. Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 259041 Nr: 12192-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

 2. Designo para o dia 24 de maio de 2018, às 12h00min (MT) nova 

audiência de conciliação que será realizado no Núcleo de Conciliação e 

Mediação.

3. Intime-se a autora, por intermédio de seu advogado, bem como, CITE-SE 

o requerido, observando o novo endereço informado às fls. 29, nos 

termos do art. 334 e seguintes do NCPC, a fim de compareçam na data 

aprazada, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório a dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do CPC).

4. Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 261718 Nr: 14069-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: Renato Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretária Municipal de Administração Geral, 

Prefeito Municipal de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Processo nº 14069-52.2017 cód. 261718

Vistos

 Pois bem, analisando a petição Inicial, bem como efetuando consultas nos 

sistema informatizado Apolo, pôde-se constatar a existência de outros 

feitos em que tramitam perante as demais Varas Cíveis desta Comarca, em 

que também se discute a validade do certame e/ou dos decretos 

municipais que exonerou os candidatos aprovados no Concurso Público 

nº 001/2015.

A conexão é um dos meios previstos pela legislação para reunir causas 

que possuam vinculação entre si, impedindo, assim, a ocorrência de 

julgamentos conflitantes e privilegiando os princípios da celeridade e da 

economia processual, proporcionando, desse modo, maior eficiência à 

atividade jurisdicional.

Em conformidade com o que dispõe o art. 103, do CPC, reputam-se 

conexas duas ou mais ações quando lhes for comum às partes ou o 

objeto da causa. Quando houver vínculo entre duas demandas, há 

necessidade de reunião dos feitos, visando evitar decisões conflitantes, o 

que inclusive já vem ocorrendo.

Dessa feita, tratando-se de ações em que tem mesmas partes e objeto, 

terá competência para julgá-las o Juízo para o qual for distribuída a ação 

em primeiro lugar (artigos 58 e 59 ambos do CPC).

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo.”

Tratando-se de hipótese de competência absoluta, definida pelo critério 

funcional e considerando que o feito de cód. 241516 (em trâmite perante a 

3ª Vara Cível) foi distribuído em 11 de janeiro de 2017, tal fato é suficiente 

para estabelecer sua competência para os processos futuros, versando a 

mesma causa.

Feitas tais considerações, declino da competência e determino a remessa 

dos autos à 3ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, com as baixas e 

cautelas devidas.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Barra do Garças, 07 de fevereiro de 2018.

 FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264402 Nr: 15767-93.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lianor dos Santos Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em observância à Certidão de fl. 16.

Cencedo a gratuidade da justiça nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 265154 Nr: 16279-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmo José Franco, Maria Tereza de Almeida Dias 

Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Sipriano de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Embargos à Execução propostos por Dalmo José Franco e 

Maria Tereza de Almeida Dias Franco em face de Lazaro Sipriano de 
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Carvalho. Em que fora pleiteado pelos embargantes a concessão da 

Justiça Gratuita, a qual foi rejeitada.

Diante da irresignação, os embargantes apresentaram embargos de 

declaração, às fls. 110/112, sustentando teses para que fosse deferido o 

benefício, sem, contudo, apresentar documentos que comprovassem a 

possibilidade da concessão.

No entanto, é sabido que o remédio processual para discutir a rejeição do 

pedido da gratuidade da justiça é o Agravo de Instrumento, conforme 

previsto no art. 1015, V do CPC. Assim, INDEFIRO a petição de fls. 

110/112, uma vez que não se trata da ferramenta jurídica adequada no 

presente caso.

Certifique-se acerca do pagamento das custas remanescentes.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 70986 Nr: 4275-56.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algentrina Moura Rodrigues - ME, Algentrina 

Moura Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 94/95. Intime-se o executado a fim de que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, para regularizar o processo de 

compensação no que tange a sua parte não-compensável.

Após, decorrido o prazo para manifestação, abra-se vistas novamente ao 

Exequente para o que entender de direito.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Às providências. Expeça-se o Necessário.

Barra do Garças, 06 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102190 Nr: 7193-28.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENANI IGLESIAS & IGLESIAS LTDA, Luiz 

Adalberto Ferreira Iglesias, Rosangela Maria Menani Iglesias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

A exequente, por seu Procurador, peticionou nos autos requerendo que o 

Juízo requisite informações junto a Delegacia da Receita Federal 

requisitando informações acerca das últimas declarações efetuadas pela 

empresa executada, a fim de localizar bens em nome dos devedores.

É comum, em processos de execução, o credor requerer ao juiz a 

expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de obter informações 

sobre a existência de bens em nome do devedor.

Em princípio, compete à parte o ônus de colher elementos sobre a situação 

patrimonial do executado, certo que a máquina judiciária não se encontra 

aparelhado para assumir, em termos amplos, essa função.

Porem, com a função de dar celeridade ao tramite processual, foi efetuada 

uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita 

Federal, para implantação do INFOJUD (Sistema de Informações ao 

Judiciário), este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento 

de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita 

Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios.

 Assim, compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se 

arrasta há mais de 07 (sete) anos, sem que o exequente consiga receber 

o crédito que lhe é devido, sendo que foi procedido diversas tentativas 

nesse sentido, sem que nenhuma obtivesse êxito.

Deste modo, INDEFIRO o pleito do de fls. 74/75 e DETERMINO a realização 

de consulta das 03 (três) ultimas declarações de renda da executada por 

meio do sistema INFOJUD, nos termos do art.476, §1° da CNGC.

Intime-se à parte exequente quanto ao resultado da consulta, preservando 

o sigilo das informações econômico-financeiras das partes preservando o 

sigilo e certificando-se nos autos principais, conforme determinação do 

art.477, da CNGC.

No mesmo ato deverá ser a exequente intimada a se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito em 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses após a ciência da parte exequente, 

proceda-se como determina o art.477, §2º, da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176620 Nr: 10654-03.2013.811.0004

 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: Carlos Pereira de Jesus, Helena Ferreira Lima de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasa - Produtos Alimentícios da Amazônia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Intime-se a parte autora para, via seu representante para, que em 

10(dez) dias, requerer o que entender por direito, sob pena de 

arquivamento.

2. Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 182946 Nr: 4637-14.2014.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Mundim Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Rubens dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, tendo em vista os elementos probatórios existentes, 

resolvendo o mérito (art. 487, I, CPC), julgo procedente o pedido formulado 

na inicial, e consequentemente destituo Sueli Lopes Cavalcante, do cargo 

de inventariante. Nomeio inventariante Fernando Mundim Penteado, 

independente de termo.Sem condenação em custas processuais ou 

honorários advocatícios. Translade-se cópia desta decisão para os autos 

de inventário, código 170830.Após o trânsito em julgado, arquive-se os 

presentes autos procedendo-se às baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 187696 Nr: 8454-86.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSP, CdFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNdJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Abra-se vista à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para 

manifestar-se acerca da contestação de fls. 42/43, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Em seguida, voltem-me para deliberar.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 216348 Nr: 663-95.2016.811.0004

 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: Sérgio Resende Spani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Spani, Paulo Rubens dos Santos 

Penteado, Fernando Mundim Penteado, Tatiana Penteado, Marcos Paulo 

Lopes Penteado, Monica Santos Penteado Daher, Ana Paula Lopes 

Penteado, Marianne Penteado Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 
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OAB:17115/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, tendo em vista os elementos probatórios existentes, 

resolvendo o mérito (art. 487, I, CPC), julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial, uma vez que ficou comprovado que o requerente não 

é filho biológico de Paulo Rubens dos Santos Penteado. Isento de custas 

processuais, eis que beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se os 

presentes autos procedendo-se às baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267280 Nr: 17515-63.2017.811.0004

 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: LUIZ ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Município de Barra do Garças - MT, Sérgio Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se integra ao 

polo passivo da demanda a Fazenda Pública, no termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

CITE-SE a Fazenda Pública para oferecer contestação no prazo de 30 

(trinta) dias, contado a partir da intimação pessoal de seus representantes 

legais, nos termos do art. 183, § 1 º do NCPC sob pena de presunção de 

veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do 

NCPC).

 CITEM-SE os demais requeridos para oferecer contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do CPC).

Por fim, emendada a inicial, apresentando documentos necessários para a 

elucidação quanto a hipossuficiência da parte, defiro o pedido de Justiça 

gratuita no termos dos artigos 98,99 e 321 do CPC.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188247 Nr: 8867-02.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Cândido de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 188247

1. Venham aos autos o mandado de intimação de fl. 166 devidamente 

cumprido.

2. Vistas à Defensoria Pública para razões.

3. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões.

 4. Com as razões e contrarrazões, remeta-se ao Eg. TJMT.

 Barra do Garças, 07.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206743 Nr: 7595-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Araújo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 206743

1. Conforme pleito defensivo aportado em fl. 156, atualize-se cálculo de 

pena de fl. 111, contabilizando remições apresentadas, para análise de 

possível progressão.

 2. Com o cálculo, vistas às partes para postularem o que acharem de 

direito.

3. Após, conclusos.

4. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 07.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 202758 Nr: 5340-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Incabível indulto e comutação.

2. Defiro os pedidos de itens '1' e '2', de fl. 137v.

3. Defiro, també, ospedidos de fl. 144, devendo-se oficiar à Central de 

Monitoramento para a retirada do aparelho, bem como à cara terapêutica 

Recomeçar, para informar, bimestralmente, nos autos, a situalção 

atualizada do tratamento do reeducando, bem como para comunicar, 

imediatamente, eventual desinternação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 211547 Nr: 10405-81.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhyzon Patrik Misquita Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

 Audiência de Custódia e Justificação

Autos de cód. 270787

 Autos de cód. 211547

 Em 08.02.2018, às 17h40min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o 

flagrado. Realizada a custódia. Apresentada a justificativa.

 O Ministério Público postulou pela homologação do flagrante, bem como a 

conversão em prisão preventiva, diante da reiteração de atividade 

delituosa em relação aos autos de cód. 270787, em relação ao executivo 

de pena de código 211547, postulou pela regressão a regime mais 

gravoso, diante de cometimento de falta grave. A Defensoria Pública 

requer seja o reeducando mantido no regime atual. Após, o MM Juiz 

decidiu, em áudio: “1. Homologo o flagrante, convertendo-o em preventiva, 

diante da multireincidência específica, vez que ostenta 3 guias de 

condenações distribuídas sob o código 211547, bem como condenação 

transitada em julgada na Ação Penal de código243467. 2. Em relação ao 

executivo de código 211547, regrido o reeducando de forma definitiva 

para o regime fechado, nos termos da súmula 526 do STJ. 3. Atualize-se 

cálculo de pena, alterando data base para 08.02.2018, nos autos de 

código 243467. 4. Expeça-se guia de execução penal definitiva.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

_________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

 Luciana Rocha Abrão Davi Edemar Barbosa Belém

 Promotora de Justiça Defensor Público
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_______________________________

Jhyzon Patrik Misquita Faria

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 229647 Nr: 8835-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio Aires Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 229647

1. Vistas à Defesa para razões recursais, ante termo de apelação 

exercido pela defesa pessoal (fl. 158).

 2. Após, ao Ministério Público.

 3. Com as razões e contrarrazões, remeta-se ao Eg. TJMT.

 Barra do Garças, 07.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 248258 Nr: 5063-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Vieira Carvalho, Jorsima Resplandes 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Condeno o acusado Jorsimá Resplande Soares, pelo crime 

tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, à pena de 06 (seis) anos de 

reclusão em regime semiaberto, vedada a substituição e a suspensão 

condicional da pena, perpetrado contra a vítima Romilda Xavier da 

Silva;b)Absolvo o acusado Jorsimá Resplande Soares pelos crimes de 

roubo perpetrados contra as vítimas Mateus dos Santos, Dieniffer Carla 

Barbosa de Aguiar e Francisco Isídio Ferreira (fatos 2, 3 e 4), nos termos 

do art. 386, inciso VII, do CPP;c)Condeno o acusado Dorivan Vieira 

Carvalho, pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II (fato 1), art. 

157, caput (fatos 2 e 4), e art. 157, § 2º, inciso I (fato 3), na forma do art. 

71, todos do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão, em regime semiaberto, nos termos do art. 387, § 2º, 

do CPP, vedada a substituição e a suspensão condicional da 

pena;d)Condeno o acusado Jorsimá Resplande Soares em 10 (dez) 

dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia-multa;e)Condeno o 

acusado Dorivan Vieira Carvalho em 40 (quarenta) dias-multa, no importe 

de 1/30 do salário mínimo o dia-multa;f)Condeno os denunciados Dorivan 

Vieira Carvalho e Jorsimá Resplande Soares, a título de dano material ao 

pagamento de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), às vítimas 

Romilda Xavier da Silva;g)Condeno o acusado Dorivan Vieira Carvalho ao 

pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima Dieniffer Carla 

Barbosa, a título de reparação mínima material;h)Concedo aos réus 

Jorsimá Resplande Soares e Dorivan Vieira Carvalho o direito de recorrer 

em liberdade, servindo cópia da presente como Alvará de Soltura em 

relação a ambos, ante o adiantado do horário (19h12min); i)Após o trânsito 

em julgado, comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, inciso III, da CF, 

e expeçam-se guias de execução penal anotando-se detração no período 

de 24.03.2017 até 08.02.2018;j)Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50);k)Na 

intimação dos réus quanto à sentença, seja cumprido art. 

1.421/CNCGJ-TJMT;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9428 Nr: 1316-98.1996.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Rodrigo Kurz Roggia - OAB:13301-A

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5,

item 1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via

DJE, a intimação do advogado do acusado para manifestar sobre o Laudo 

Pericial de pp. 534/536, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 162204 Nr: 3296-21.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Oliveira Sobrinho, Hugnes Oliveira 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 162204

1. Solicite-se informação quanto ao cumprimento da precatória de fl. 304.

 2. Vistas à Defensoria Pública para razões.

3. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões.

 4. Com as razões e contrarrazões, remeta-se ao Eg. TJMT.

 Barra do Garças, 07.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167242 Nr: 9991-88.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlles Candido de Sousa, Tales Henrique de 

Melo, Lucas Ribeiro de Brito Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos de cód. 167242

1. Vistas à Defesa técnica de Tales Henrique de Melo para razões 

recursais, ante termo de apelação exercido pela defesa pessoal (fl. 244).

 2. Vistas à Defesa técnica de Charles Cândido de Sousa (fl. 245) para 

razões recursais, ante termo de apelação exercido pela defesa pessoal 

(fl. 243).

 3. Após, ao Ministério Público.

 4. Com as razões e contrarrazões, remeta-se ao Eg. TJMT.

 5. Cadastre-se, no apolo, o advogado subscritor da petição de fl. 245.

 Barra do Garças, 07.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175583 Nr: 9309-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandoval Rodrigues de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT, Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 Decisão

Autos de cód. 1775583

 Trata-se de executivo de pena em face de Sandoval Rodrigues de Lima, 

nascido em 21.12.1950 (fl. 69), filho de Pedro Rodrigues e Isabel 

Rodrigues Lima, ostentando condenação à pena de 12 (doze) anos de 

reclusão, em regime fechado, por ofensa ao art. 121, § 2º, inc. II, CP, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 46 de 547



tendo os fatos sido cometidos em 25.03.1993.

 O início do cumprimento da pena ocorreu em 10.06.2017, com a prisão (fl. 

41).

 O cálculo de fl. 46 e a guia de execução devem ser refeitos, para 

inclusão da detração. De fato, em apenso à ação penal que originou a 

condenação, tramitou o incidente de revogação de prisão provisória 

(numeração única 1338-43.2007.811.0014, cód. 24091, processo 

44/2007, Comarca de Poxoréu), pelo que se percebe, junto com a certidão 

de fl. 11, ter o reeducando sido preso preventivamente.

 Oficie-se, com urgência, à Comarca de Poxoréu, para que, também com 

urgência, informe a data de início e fim da prisão provisória do 

reeducando.

 Com a informação, regularize-se a guia e refaça-se o cálculo.

 No mais, acompanho o parecer ministerial de fl. 139, pelo que defiro o 

pedido de fls. 137-138, autorizando o reeducando a sair de sua 

residência, para se dirigir até a agência bancária e realizar o 

recadastramento anual obrigatório, devendo o reeducando especificar o 

dia e o horário em que se deslocará até o banco.

 Barra do Garças, 07.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 183028 Nr: 4705-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 Decisão

Autos de cód. 183028

1. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões.

 2. Com as razões e contrarrazões, remeta-se ao Eg. TJMT.

 Barra do Garças, 07.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 103101 Nr: 8105-25.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Souza da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisa Miranda Silva - 

OAB:16055/MT, MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - 

OAB:12.622

 Assim, necessário se faz o reconhecimento, como de fato reconheço, da 

prescrição antecipada da pretensão punitiva, e a consequente extinção da 

punibilidade dos delitos capitulados no art. 14, da Lei nº 10.826/03, 

atribuído ao denunciado EVALDO SOUZA DA PAZ nos termos do art. 107, 

IV, c/c o art. 109, V, ambos do CP.Encaminhem-se as munições 

apreendidas ao Comando do Exército para as medidas que entenderem 

cabíveis, nos termos do artigo 25 da Lei nº. 10.826/03.P.R.I.C.Transitada 

em julgada, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Barra do 

Garças/MT, 02 de fevereiro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239501 Nr: 15880-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEdReFdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nohana Moraes de Oliveira - 

OAB:47.203

 REVOGO a prisão preventiva de ANTÔNIO PAULO CABRAL.Por fim, 

DECLINO a competência e DETERMINO a remessa deste feito à Justiça 

Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso em Barra do Garças, para o 

devido processamento dos autos e dos Inquéritos Policiais que tenham por 

objeto a apuração de delitos praticados por Antônio Paulo Cabral, 

enquanto na qualidade de Gerente do Banco Sicoob, visto que se refere a 

fatos apurados nos IP nº 414/2016, 416/2016 e 428/2016Deixo de realizar 

audiência de custódia notadamente, quando o já fora realizada audiência 

de custódia pela Justiça Federal, bem como a fim de evitar mais excesso 

para soltura, determinando apenas que o oficial de justiça em oportunidade 

do cumprimento do mandado, indague ao custodiado se houve violação a 

sua integridade física e/ou tortura referente ao cumprimento do mandado 

de prisão exarado nestes autos. Acerca do fato envolvendo o uso de 

algemas e serra pela Polícia Federal consignado na petição da causídica, 

cabe a Justiça Federal apurar os fatos ali narrados.Ciência ao Ministério 

Público Estadual e defesa, bem como ao Delegado Regional de Polícia Civil 

de Barra do Garças, para apuração da responsabilidade da autoridade 

policial, ante a não comunicação neste feito, acerca do declínio da 

competência, atribuição que lhe competia.Proceda-se a escrivania Judicial 

a baixa e ao recolhimento de eventual mandado de prisão expedido nestes 

autos em desfavor do réu e em outros pelos feitos que foram 

declinados.Proceda-se, ainda, com as baixas e anotações necessárias, 

devendo ser resguardado o sigilo das comunicações.Barra do Garças/MT, 

08 de fevereiro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 169605 Nr: 1731-85.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251, TIAGO DA SILVA MACHADO - OAB:17908

 Intimação dos advogados do Réu para no prazo de 48:00 ( quarenta e 

oito) horas, informe o endereço do Réu PABLO DOS SANTOS CHAVES, 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 188762 Nr: 9287-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Intimação do advogado do Réu para no prazo legal de oito dias,apresentar 

razões recursais aos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269987 Nr: 1014-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANES MARQUES DE OLIVEIRA, Cpf: 

58062319172, Rg: 1.208.933-8, Filiação: Jesuino Oliveira da Rocha e 

Iracema Marques da Silva, data de nascimento: 04/07/1978, brasileiro(a), 

natural de Alto Garças-MT, casado(a), pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA QUE OBRIGAM O AUTOR DO FATO: 1) Afastamento do lar, 

domicilio ou local de convivência; 2) Vedação de aproximação de 
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aproximação da ofendida a menos de 300 ( terezentos) metros salvo 

anuência; 3) Vedação de contato com a ofendida ou testemunhas por 

qulaquer meio de comunicação; 4) Vedação de frequentar a residência, 

local de estudo e local de trabalho da oferdida, a fim de preservar a 

integridade fisica e psicológica da mesma.Advertida ao agressor que, em 

caso de descumprimento das medidas fixadas, poderá ter a sua prisão 

preventiva decretada, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cumpra-se conforme já determinado no 

Plantão Regional.Determino ao agressor que compareça, no prazo de 48 

horas, ao CREAS, para atendimento individual e atividade em grupo, a fim 

de que participe de 04 (quatro) módulos reflexivos semanais específicos 

para supostos agressores em cumprimento de medidas 

protetivas.Oficie-se ao CREAS dando informação da obrigação do 

indiciado de comparecer para os atos. Em caso de não comparecimento 

do indiciado no prazo assinalado, deverá ser comunicado este Juízo para 

as devidas medidas.Decorrido o prazo de 06 (seis) meses da concessão 

das medidas protetivas, sem que haja notícia ou comunicação de novos 

fatos por parte da vítima envolvendo o agressor que ensejem o 

descumprimento das presentes medidas, determino a revogação das 

medidas concedidas, bem como o arquivamento dos autos com as baixas 

e estilos.No mais, considerando que o suposto agressor não foi intimado 

do deferimento das medidas, abra-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal.Intime-se e se cumpra com a máxima 

urgência.

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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 09 de fevereiro de 2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 205051 Nr: 6619-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregory Damasio Madeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal contida na denúncia, para o efeito de CONDENAR o 

acusado GREGORY DAMASIO MADEIRA como incurso nas sanções do 

artigo 129, §9°, e artigo 147, caput, contra três vítimas, ambos do Código 

Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, com as implicações 

da Lei 11.340/06. E ABSOLVER o denunciado da contravenção penal de 

vias de fato descritas no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, com fulcro no 

artigo 386, inc. III, do Código de Processo Penal.Portanto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 168652 Nr: 437-95.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Alves Pereira, Divino Eterno 

Fernandes, Angela Maria Benta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIOVAINE GOUVEA DA SILA - 

OAB:Nº40.352

 Vistos, etc.

Designo o dia 19/06/2018, às 14:00 horas, para interrogatório do réu 

Weliton Alves Pereira (horário/MT).

Intimem-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público e Defensoria Pública.

Expeça-se precatória para interrogatório dos demais réus, conforme 

deferido na audiência de fl. 241.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010272-63.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE PAULA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDYARA WINTER CAVALCANTE OAB - MT0016713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM VENDAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME ULISSES PETERLINI OAB - MT0010600A-N (ADVOGADO)

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: INTIMAÇÃO da parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ 3.788,69, sob pena 

de aplicação das multas do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010812-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI DA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010834-72.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN GUEDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963A para manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010856-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA GOMES DOS REIS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010948-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILDRED MOREIRA LOPES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - MT0013284A para 
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manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011253-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIMUN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLECIORNEY GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

SINDICATO DOS VIGILANTES DO MEDIO ARAGUAIA (EXECUTADO)

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011294-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERNANDES ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Reclamante/Exequente CLAUDIA MARTINS PEREIRA, por meio de seu 

Advogado ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL PRAJNATARA 

BALBINO DA SILVA para se manifestar acerca da certidão do senhor 

Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENORA FARIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Reclamante/Exequente VALDENORA FARIAS BARBOSA, por meio de seu 

Advogado ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLAUCIANE IZUMMY 

TAMAYOCE para se manifestar acerca do comprovante de pagamento da 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011347-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Reclamante/Exequente CLAUDIA MARTINS PEREIRA, por meio de seu 

Advogado ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: RAPHAEL PRAJNATARA 

BALBINO DA SILVA - MT0020340A para se manifestar acerca da certidão 

do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. José Fernando Carvalho Santos 

- Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011473-90.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO NOVAES SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Reclamante/Exequente BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP, por meio de seu Advogado ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

LEONARDO CARVALHO DA MOTA - MT0013302S para se manifestar 

acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011508-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente MARINA DE SOUSA, por meio de 

seu Advogado ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: SERGIO BARROS ALVES 

LIMA - MT0016747A para se manifestar acerca da certidão do senhor 

Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DOURADO SILVESTRE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001158-88.2017.811.0004 Pólo ativo: KARLA DOURADO 

SILVESTRE SOUZA Pólo passivo ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 
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órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, oriunda da cessão 

de crédito, apresentando documentos como contrato para comprovar a 

origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o 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. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011535-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ZAM AIRES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CONCA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT0018132A (ADVOGADO)

ANTONIO WILSON ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: WEILY SILVA SANTOS - MT0014572A para no prazo 

de 05(cinco) dias se manifestar sobre a certa precatória devolvida, sob 

pena de extinção do processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMIVALDO GOMES NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000952-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: EMIVALDO GOMES NERIS 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

sendo que verifico que ambas as partes não compareceram à audiência 

de conciliação, sob alegação de possível acordo extrajudicial, assim, 

entendo que o pedido poderá ser acolhido: De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 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 AVILA VASCONCELOS Juíza 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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011973-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE TOLEDO PICCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA BECKER SEIBERT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PRISCILA TAUIL (TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: PRISCILA TAUIL ADOLFO - MT0016693A ,para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça,sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011976-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE TOLEDO PICCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA FERNANDES ANDRADE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PRISCILA TAUIL (TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: PRISCILA TAUIL ADOLFO - MT0016693A para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça,sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FLAUTIN FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a correspondência 

devolvida, para fins de citação e intimação, com a observação 

“Mudou-se”, conforme Id nº 11292477, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8011984-88.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE TOLEDO PICCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANYELA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PRISCILA TAUIL (TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: PRISCILA TAUIL ADOLFO - MT0016693A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012110-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR TAVARES PAULETTI OAB - MT0020454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LYETE ANTUNES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: IGOR TAVARES PAULETTI - MT0020454A para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça,sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012260-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANA ROSA DE ARAUJO OAB - GO0030931A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: HOSANA ROSA DE ARAUJO - GO0030931A, parano 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça,sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012704-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DIVINO DOS SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: INTIMAÇÃO da parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ 9.057,00, sob pena 

de aplicação das multas do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012276-73.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO EPIFANIO DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO PEIXOTO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente FABIO EPIFANIO DO PRADO, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MYKE 

BRENDON BORGES - MT0021498A para se manifestar acerca da certidão 

do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012517-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELMA MORAES DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente WELMA MORAES DE SANTANA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: CIHNDY 

KELLY BIANQUINI - MT0020250A para se manifestar acerca da certidão 

do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012739-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILDON INACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/04/2018 Hora: 13:20 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012814-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELIRIA PEREIRA BARROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

VALDELICE PEREIRA BARROS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ELLEN CRISTINA MARTINS DE 

OLIVEIRA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JOAO RODRIGUES DE SOUZA - MT0005876A para se 

manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012820-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JUSSANIA GOMES MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar acerca da 
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certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012585-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. VILLETE - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - MT0019108A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/04/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012895-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILDO NERY DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E S DE SOUZA - OTICA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ROSANA DA 

SILVA FREITAS - MT0020838A para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012938-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE LOPES MORAES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E S DE SOUZA - OTICA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ROSANA DA 

SILVA FREITAS - MT0020838A para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012939-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO DE JESUS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E S DE SOUZA - OTICA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ROSANA DA 

SILVA FREITAS - MT0020838A para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012946-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SOUSA LOPES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E S DE SOUZA - OTICA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ROSANA DA 

SILVA FREITAS - MT0020838A para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012951-36.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARENLISE SCHIRMBECK ROGLIN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E S DE SOUZA - OTICA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ROSANA DA 

SILVA FREITAS - MT0020838A para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012950-51.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO OTAVIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E S DE SOUZA - OTICA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ROSANA DA 

SILVA FREITAS - MT0020838A,para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012957-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente E S DE SOUZA - OTICA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ROSANA DA 

SILVA FREITAS - MT0020838A,para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012998-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LALINE BENTO DE RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LALINE BENTO DE RESENDE, por 
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meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: GABRIEL 

GONCALVES DOS REIS - MT0020062A,para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013000-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH ROBERTO DA COSTA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ISIS 

DANIELLE MAGALHAES VILELA - MT0019108A,para se manifestar acerca 

da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida, por meio de seu/sua advogada DENISE 

CRISTINE CAMPOS SILVA - MT0016594A, para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013031-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIMUN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA CRISTINA DE SOUSA (EXECUTADO)

ALERRANDRO BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LEIMUN & CIA LTDA - EPP, por meio 

de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013057-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERUZAN JARDIM BARROS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A,para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000973-50.2017.811.0004 Pólo Ativo: MURILLO MOREIRA DE 

SOUSA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A E TIM CELULAR S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Considerando que o procedimento de portabilidade, as cobranças 

indevidas e a falha na prestação do serviço conforme inicial foi realizado 

pela segunda reclamada, entendo por acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva da primeira reclamada TELEFONICA BRASIL S/A. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde 

suscita o autor em resumo que efetuou a portabilidade da primeira 

reclamada para a segunda. No entanto, após o procedimento sua linha não 

mais funcionou e ainda recebeu cobranças indevidas de uma segunda 

linha da reclamada TIM ao qual não tinha contratado. A Reclamada TIM na 

contestação, aduz que a criação de um novo numero provisório é 

necessário enquanto o processo de transferência da portabilidade é 

concluído, e que não restou configurado as falhas de prestação 

informadas pela parte autora. Pois bem, em que pese as alegações das 

Reclamadas, verifico que o autor comprovou através de inúmeros 

números de protocolos e outros documentos, a falha na prestação do 

serviço da segunda reclamada, sendo certo que a sua linha não 

funcionava como deveria, e ainda que seja um procedimento adotado a 

criação de um numero provisório até a conclusão do processo de 

portabilidade, evidente que o autor deveria ser comunicado, como também 
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não poderia ser cobrado por planos que não cadastrou. Dessa forma, não 

restam duvidas quanto a má prestação do serviço da reclamada. 3.2. 

DANOS MORAIS O dano moral, in casu, reside configurado no fato do 

consumidor ter sofrido pelo descaso da Reclamada, em não disponibilizar 

os serviços solicitados e ter lançado outra linha no nome do autor sem sua 

autorização. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "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." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Assim, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, mantendo 

os efeitos de tutela, o que faço para, a) CONDENAR , o RECLAMADO TIM 

CELULAR S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de 

indenização por danos morais ao Reclamante MURILLO MOREIRA DE 

SOUSA valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) Ainda, com esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos 

combinados com o art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, não 

havendo ligação entre a Requerida e o objeto do direito afirmado neste 

juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), julgo em relação a 

empresa TELEFONICA BRASIL S/A o presente feito sem apreciação do 

mérito. 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. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de sua advogada, para manifestar-se 

acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos autos (Id nº 

11720144), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seus advogados, para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos (Id nº 11720144), no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000462-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDER FONSECA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GONCALVES OAB - PR60332 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIA ALINE DE AQUINO COELHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000462-12.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ALEX SANDER FONSECA 

RODRIGUES INVENTARIADO: JUNIA ALINE DE AQUINO COELHO Vistos 

etc. 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. Nomeio como inventariante o requerente, que 

prestará compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor dos 

bens e plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). 

Caso necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização do 

imóvel (CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da 

avaliação dada pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar 

prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar expressamente. 

Citem-se os herdeiros, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-se cópia das primeiras declarações (art. 627, do CPC). 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal em nome do inventariado e esboço de partilha final. 

Havendo interesse de incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cáceres, 09 de 

fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000244-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. D. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 54 de 547



CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Processo n. 

1000244-81.2018.8.11.0006 Certifico que, diante da falta de informação 

sobre a profissão da parte requerida já qualificada nos autos. Intimo a 

Advogada da parte autora, Juliana Sales Pavini OAB/MT 20212 para que 

traga aos autos informações complementares acerca da Profissão da 

Parte Requerida. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005143-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO TOMICHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Processo n. 

1005143-59.2017.8.11.0006 Certifico que, na presente data, procedi com 

expedição de edital de intimação, conforme anexo, bem como o afixei no 

mural do Forum desta Comarca. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 89504 Nr: 4806-68.2009.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JMGS, SLGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 Vistos etc.

Inicialmente, desentranhem-se a petição de fls. 63/75, remetendo-as ao 

Cartório Distribuidor para distribuição, vez que se trata de ação diversa.

Em seguida, arquivem-se os autos.

 Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000438-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

PEDRO PAULO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000438-81.2018.8.11.0006 REQUERENTE: PEDRO PAULO DA SILVA 

FILHO, IVETE MARIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: PEDRO PAULO DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela provisória de 

urgência proposta por Pedro Paulo da Silva Filho e Ivete Maria Pereira da 

Silva que objetiva a interdição de Pedro Paulo da Silva. Narram os 

Requerentes, em síntese, são respectivamente filho e esposa do 

interditando Pedro Paulo da Silva, o qual é portador de mal de Alzheimer. 

Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Pedro Paulo da Silva 

impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, o Requerente Pedro Paulo da Silva Filho deseja se tornar 

curador especial deste, para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Pedro Paulo da Silva, 

nomeando o Requerente Pedro Paulo da Silva Filho para o múnus de 

Curador, sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. 

Decido. 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. Trata-se de Ação de Interdição c/ pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de modo que 

deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, para 

concessão da ordem, dispõe o art. 303 do CPC a exigência de 

contemporaneidade da urgência alegada e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, ante verossimilhança da alegação e do “fumus boni iuris”, vez que 

verifica-se a enfermidade do interditando mediante os atestados médicos 

firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem como a 

urgência da medida, declaro a interdição provisória do Requerido e nomeio 

como seu curador provisório o Sr. Pedro Paulo da Silva Filho, qualificado 

na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, consignando-se a 

vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis 

ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com 

autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 10 de maio de 

2018 às 13h30min, data em que será realizada a entrevista do 

interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de seu Curador 

Provisório, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cáceres, 09 de fevereiro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001701-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON RANGEL SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RANGEL SOARES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001701-22.2016.8.11.0006 AUTOR: CLAYTON RANGEL SOARES RÉU: 

HELIO RANGEL SOARES Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário sob o 

Rito de Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo falecimento de Helio 

Rangel Soares, sendo nomeado inventariante o Sr. Clayton Rangel Soares. 

Foram apresentadas as primeiras declarações e plano de partilha (ID 

3068020). Guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão 

causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA ITCD (ID 

3068522), e informe de isenção do seu recolhimento (ID 3068534). 

Certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, referentes 

às Fazendas Municipal, Estadual e Federal (ID 3068515). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha (ID 

3068020), relativa aos bens deixados pelo falecimento de Helio Rangel 

Soares, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 659, § 2.º, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros. Ademais, considerando que há herdeiros 

incapazes no presente feito, deverá o inventariante juntar aos autos 

prestação de contas referente a quota parte de Rafaella Pereira Rangel, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Ciência ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, expeça-se o respectivo formal de partilha. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cáceres, 09 

de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007002-13.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE SANTOS MACENO DA SILVA (REQUERENTE)

ALCINEIA SANTOS MACENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007002-13.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ALCINEIA SANTOS MACENO 

DA SILVA, ARLETE SANTOS MACENO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

Alvará Judicial proposto por Arlete Santos Maceno da Silva, João Marcos 

Maceno da Silva e Alcineia Santos Maceno da Silva no intento de obter 

autorização judicial para auferir levantamento de valores não sacados em 

vida pela de cujus Alcione Santos Maceno. Aduzem os requerentes que 

são herdeiros de Alcione Santos Maceno, falecida em 23 de julho de 2017. 

Juntaram os documentos pertinentes. Requisitadas informações à agência 

local do Banco Bradesco, confirmou-se a existência de valores nas 

contas de titularidade da falecida (ID 11014371). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que há nos autos demonstração de que 

os requerentes são efetivamente herdeiros da “de cujus”, consoante se 

observa por meio dos documentos que instruíram a exordial. A Lei n° 

8.036/90, em seu artigo 20, inciso IV, dispõe que a conta vinculada (FGTS) 

poderá ser movimentada quando advir o falecimento do trabalhador, 

pagando-se a seus dependentes ou as pessoas indicadas em alvará 

judicial, independente de inventário ou arrolamento. Sobre a matéria já se 

decidiu: "ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO - IRMÃO - COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Comprovada a inexistência de outros herdeiros do 

falecido titular de conta corrente e poupança em instituições financeiras, 

cabível a concessão de alvará judicial para levantamento de pequenos 

valores existentes em contas de titularidade do falecido". (Ap 

155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)” É certo que se 

afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, haja vista que 

se trata de questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos 

documentos já acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando Arlete Santos Maceno da Silva, João Marcos Maceno da Silva 

e Alcineia Santos Maceno da Silva a levantar o saldo existente na conta 

vinculada em nome da “de cujus” Alcione Santos Maceno, na proporção 

exata para cada herdeiro. Expeça-se o necessário. Sem custas, haja vista 

que os Requerentes são beneficiários da Justiça Gratuita. Transitado em 

julgado e observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cáceres, 09 de fevereiro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000425-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOARES DOS SANTOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o 

Recurso de Apelação Id:111666779 Tempestivo. Certifico ainda que o 

Requerido, ora denominado Apelante efetuou o devido preparo, conforme 

guia id:11666881 Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Requerente, ora denominado 

Apelado, através de seu advogado legalmente constituído, para que, 

querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC). 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007079-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO GONCALVES SERAPIAO (REQUERENTE)

AURORA DO SACRAMENTO RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

ANISIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

ANTONIO MARANGON (REQUERENTE)

IVO PEDRO DELUQUI (REQUERENTE)

ARLINDA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELIVANIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

ELZA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

RUBENS MARTINS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

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. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002786-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA COSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora no id. 11643911. 2 – Transcorrido o prazo concedido, 

INTIME-SE a parte autora para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. 3 – Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000426-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS JOSE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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. 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, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000469-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

ADRIANA MUZZI VIEIRA KAZAMA OAB - MS17783 (ADVOGADO)

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO)

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ 02426758163 (REQUERIDO)

MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ (REQUERIDO)

 

Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme determina o art. 

203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da 

parte autora a comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias, 

bem como recolher a diligência para o oficial de Justiça, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005991-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARCOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

a parte Requerente e Requerida, por meio de seu advogado, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 15 de 

Fevereiro de 2018 às 16:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003420-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

15/02/2018, às 14:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007864-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTUAIS HERDEIROS DE JOSÉ ÁVILA CINTRA e EURIDICE DOS 

SANTOS CINTRA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos 

autos informando o endereço da parte Requerida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000524-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR PAULO ZOCAL (REQUERENTE)

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

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Inicialmente, satisfeitos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, este Juízo RECEBE a petição inicial e 

documentos. 2 – Havendo no processo 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. 3 – 

Estando a petição inicial devidamente instruída, INTIME-SE a representante 

do Ministério Público para que atue conforme dispõe o art. 109 da Lei de 

Registros Públicos (Lei 6.015/73). 4 – Após, CONCLUSO. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006771-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

a parte Requerida, por meio de seu advogado, legalmente constituídos, 
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para comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 

19/02/2018 às 13:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000489-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156011 Nr: 3609-39.2013.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO 

CARLOS FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para a ciência e requerimentos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5440 Nr: 95-06.1998.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DA CUNHA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032 MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Palmas Dias - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, haja vista que não ocorreu a citação do espólio do 

executado, conforme determinado no despacho de fls.223.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5126 Nr: 412-04.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPROCAMI-COOP.AGR.REG.PROD. DE 

CANA DE MIRASSOL, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, EGNOMAR DE FREITAS 

TIAGO, EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS, JAIRO SORTICA DE SOUZA 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte requerida, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136973 Nr: 6224-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA VILASBOAS SEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, INTIMO a parte executada por meio 

de seu advogado, para manifestar nos autos acerca da petição do autor - 

fls. 195/197 - bem como, sobre o saldo remanescente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193810 Nr: 10625-73.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao r. despacho retro, INTIMO a parte Requerente para 

efetuar o preparo da CP a ser expedida para a comarca de Colíder-MT, 

conforme requerido à fl. 92 dos autos e deferido pelo MM Juiz, no prazo 

de 10 (dez dias), devendo juntar o comprovante no processo ou ainda, 

informar se deseja diligenciar o cumprimento no mesmo prazo, 

comprovando sua distribuição em 30(trinta) dias. Esclareço que foi 

comprovado somente o pagamento da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 201978 Nr: 4656-43.2016.811.0006

 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: OSWALDO JOSE RUIZ PELÁ, ROSEMARY PARAVELA 

PELÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA VOLPE ZANINI MENDES 

BATISTA - OAB:167.562/SP, MARINA GOUVEIA DE AZEVEDO - 

OAB:329.619/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOLUM FRANCO - 

OAB:1.187/RO, ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 MT, JEANNE KARLA 

RIBEIRO - OAB:8367

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte embargada , por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 6783 Nr: 444-09.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECEL S/A INDUSTRIA CERAMICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGIO & MAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:6184

 Nos termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR 

A PARTE EXEQUENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar o demonstrativo atualizado do débito e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 24704 Nr: 913-79.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, ELIAS NARDI JÚNIOR - 

OAB:8420/MT, JULIANO PIVA - OAB:9988/MT, KLEBER CORREA DE 

ARRUDA - OAB:10528/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte requerida, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73806 Nr: 536-35.2008.811.0006

 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: JOSÉ DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAÚJO - 

OAB:3654-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LESSMANN 

BUTTAZZI - OAB:SP/154.191, Jair Tavares da Silva - OAB:SP/46.688

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial 

pertinentes, certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

2 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

3 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183262 Nr: 4219-36.2015.811.0006

 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: DANIELLE CEVALLOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITARIA DE 

DIREITO LTDA, MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO, JORGE PAULETE 

VANRELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:RO 5269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, EDIVANE RIBEIRO DE LIMA - OAB:266001, VANDENILCE DE 

SOUZA OSCAR - OAB:264.465

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, 

tendo em vista a interposição do recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189751 Nr: 8102-88.2015.811.0006

 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: A. A. S., R. A. S., RIVANIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR 

A PARTE REQUERIDA, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias, tendo em 

vista que houve interposição do recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82774 Nr: 9232-60.2008.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCL, ALCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM, ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - OAB:2105-A, 

RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil e 

conforme determinação judicial de fls.236, INTIMO a parte executada, por 

meio de seu advogado legalmente constituído, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer a este juízo a relação de bens (corpóreos e 

incorpóreos) suscetíveis de penhora, sob pena de multas cumulativas de 

20 % (vinte porcento) sobre o valor da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101445 Nr: 6541-05.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, NIPO FLEX LTDA, CONSIGNUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267/MT, KLEBER 

JOSE MENEZES ALVES - OAB:13379/MT, ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4.531

 1 – Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, 

conforme decisão de fl. 303, ante ao trânsito em julgado certificado à fl. 

290. Diante da ausência de pagamento voluntário da dívida pelas 

executadas, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente (fls. 307/312), a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução. 

Os autos deverão 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. 2 – 

Caso não seja exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome dos executados 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 – Caso não sejam localizados bens, 

em nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo 

ainda DETERMINA que sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137540 Nr: 6865-58.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DARCIO DE ANDRADE RUDNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do pleito de fl. 61 e o despacho de fl.66 cumpre consignar que 

já houve tentativa de penhora via BACENJUD, sendo que o valor 

bloqueado já foi levantado (fl. 71), sendo insuficiente. A parte foi 

devidamente citada, conforme certidão de fl. 27. Diante disso, 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.2 – Sem prejuízo das diligências 

descritas no item 1, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142106 Nr: 11885-30.2011.811.0006

 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): EDUARDO SILVA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 142106

DESPACHO

1 – INDEFERE-SE o pedido formulado pelo exequente às fls. 131, uma vez 

que a parte executada ainda não fora citada.

2- INTIME-SE a parte exequente para, manifestar nos autos trazendo 

endereços do executado, e deverá demonstrar a diligência em outras 

entidades, como câmaras de dirigentes lojistas, associações comerciais, o 

próprio sistema bancário, pugnando o que entender de direito para o 

andamento desta execução, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 134375 Nr: 3383-05.2011.811.0006

 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: ODENILSON JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ZARZA ARGUELLO, MARIA ESTHER 

ZARZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código n. 134375

DESPACHO

1 - OFICIE-SE o competente Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

– Cartório do 1º Ofício, para que proceda o registro do imóvel, instrua o 

ofício com cópias dos documentos acostados pelo autor às fls. 106/116.

2 – Após, INTIME-SE o autor via DJE para recolher os emolumentos 

devidos no Cartório de Imóveis.

3 – Matriculado/registrado o imóvel em nome do autor, REMETAM-SE os 

autos para o arquivo definitivo, com a baixa na distribuição.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 23750 Nr: 12-14.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIC COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALFERRO ESTRUTURAS METÁLICAS 

LTDA, ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELESDE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14455-E, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 4.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvis Antônio klauk Junior - 

OAB:15462, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6.072-B, JAIME 

SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 Código n. 23750

DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido formulado pelo exequente à fl. 348, tendo em 

vista o disposto no artigo 873 do CPC . Desta feita, PROCEDA-SE nova 

avaliação do imóvel, conforme requerido, devendo o Sr. Oficial (a) de 

Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do Código de Processo Civil.

2 – Em tempo, DETERMINA-SE ao Oficial (a) de Justiça para que realize 

minuciosa constatação na área cuja descrição se encontra à fl. 342 dos 

autos, indicando quem se encontra na posse do aludido bem e a que título, 

devendo anexar a essa diligência fotografias do imóvel. E, caso esteja 

locado a terceiros, que seja informado o valor da locação.

3 – Sendo realizados os atos mencionados, INTIMEM-SE as partes por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem sobre a avaliação (art. 872, §2º e 874 do CPC).

4 – Após o prazo supramencionado, INTIME-SE o exequente para 

manifestar o que entender de direito, devendo indicar a forma que 

pretende expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as 

modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC.

Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação de 

bens seja realizada observando-se ordem preferencial, isto é, deve o 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa.

 5 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190553 Nr: 8625-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. AMARANTE MOTA - ME, Maila Amarante 

Mota, JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS, GLEUBA AMARANTE 

MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943-A, 
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KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 190553

DESPACHO

1 – Considerando a apresentação do endereço, DEFERE-SE o pedido de 

fls. 81.

 2 - EXPEÇA-SE mandado de citação no endereço que consta na fls. 81, 

nos termos do despacho de fls. 35/36.

3 - Restando infrutífera a diligência, INTIME-SE a parte autora para 

promover as diligências que lhe compete, visando à citação da parte 

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

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167296 Nr: 4094-05.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMBIAPE-COMERCIAL DE BICICLETAS E 

ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA-ME, DIÓGENES MICHENER VILELA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4094-05.2014.811.0006 (Código n. 167296)

DESPACHO

1 – Considerando que o autor não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço do réu, INDEFERE-SE o pedido de fl. 

120.

 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.

 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.

 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço do 

demandado a fim de proceder a sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção.

3 – Com o depósito e a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180004 Nr: 2257-75.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCS LIMA, WILSON LIMA, VALÉRIA 

CARVALHO SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada (fl.44) e nomeou bens à penhora. A parte exequente 

não concordou com a nomeação dos bens e conforme decisão de fl. 59 

foi indeferido também pelo Juízo tal pedido dos executados. Foi indeferido 

ainda o pedido da parte exequente para consulta ao RENAJUD pela 

violação da ordem preferencial estabelecida no artigo 855 do CPC. A 

exequente peticionou à fl. 62, dessa vez pugnando pela penhora em 

dinheiro. Juntou para tanto os cálculos atualizados da dívida, conforme 

anverso da fl.62.Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fl.62, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias dos executados, 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95474 Nr: 541-86.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 95474DECISÃO1 – Considerando o teor do acórdão às 

fls.67/72, onde o Órgão Colegiado entendeu que a notificação realizada 

pelo banco exequente se deu de forma válida para constituir o devedor em 

mora, bem como a citação do executado e a busca e apreensão já 

realizada nos presentes autos (certidão de fl.82), o fato de o executado 

ser devedor confesso (fls. 87/88), condenado ao pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) e o trânsito em julgado 

da sentença (fl. 95), verifica-se a ausência do pagamento voluntário da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente (fls. 99/100 e 104) 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 art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – 

Caso não seja exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome dos executados 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 – Caso não sejam localizados bens, 

em nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo 

ainda DETERMINA que 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178465 Nr: 1307-66.2015.811.0006

 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: ALDEMAR TEIXEIRA DIAS, CANDELÁRIA EGUES 

FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI 

FREIRE, BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de ALDEMAR TEIXEIRA DIAS e CANDELÁRIA EGUES 

FLORES sobre o lote n. 15 da quadra A do Loteamento Vila Glória, 

registrado na Matrícula n. 6.997 do CRI desta comarca.CONDENA-SE a 

parte demandada ao pagamento das despesas e custas processuais.Em 

relação aos honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida. Por conseguinte, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE mandado para o registro da 

propriedade, encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 

08 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81851 Nr: 8368-22.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMP. EXPO. E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, KEILA CRISTINA DOS SANTOS, WEUDES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 81851

DESPACHO

1 – Considerando que o autor não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço do réu, INDEFERE-SE o pedido de fls. 

165/166 e 168/169.

 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.

 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.

 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço do 

executado a fim de proceder a sua intimação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção.

3 – Com o depósito e a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148867 Nr: 7427-33.2012.811.0006

 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): NIVALDO SILVA DE SOUZA, ANTONIO 

ETEVARDO DE JESUS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 148867

DESPACHO.

1 – Considerando a inércia quanto ao cumprimento das determinações 

contidas na certidão de fls. 118, INTIME-SE a parte exequente para, 

manifestar se possui interesse no prosseguimento da vertente execução, 

pugnando o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

3 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156484 Nr: 4130-81.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.DE A.KRUGER, CRISTIANE DE ASSUNÇÃO 

KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 71.Nesse contexto, incidiria com 

inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a 

suspensão do feito quando não há localização de bens passíveis de 

penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito 

e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 45953 Nr: 4321-10.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARREIRA DUARTE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASIO LUIZ DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 45953DECISÃO1 – Com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente (fls. 113/116) 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 art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – 

Caso não seja exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome dos executados 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 – Caso não sejam localizados bens, 

em nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo 

ainda DETERMINA que 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157045 Nr: 4802-89.2013.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA DO NASCIMENTO JATOBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4802-89.2013.811.0006 (Código n. 157045)

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 63/67, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

2 – INTIME-SE a parte devedora, pessoalmente, para cumprimento da 

sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC .

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Após, CONCLUSOS para apreciação dos pedidos de penhora 

formulados às fls. 63/65 e 68.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152978 Nr: 206-62.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA MARIA IZIDORA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.Por derradeiro, diante da 

apresentação de recurso de apelação e contrarrazões, ENCAMINHEM-SE 

os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91850 Nr: 6967-51.2009.811.0006

 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: PEDRO DA SILVA LARA, CREUSA CONCEIÇÃO RIBEIRO 

DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAYR MENDES DE LARA, CAMIL CACERES 

MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO MAGNO LA SERRA - 

OAB:57363 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848-B, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 Código n. 91850

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 407/413 e 414, 

PROCEDA-SE a retificação da capa dos autos e do Sistema de 

Informações Processuais – Apolo, fazendo constar como Cumprimento de 

Sentença, tendo como exequentes a Sra. Adayr Mendes Lara e a 

empresa Camil Cáceres Mineração Ltda e como executados o Sr. Pedro da 

Silva Lara e a Sra. Creusa Conceição Ribeiro de Lara.

2 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196153 Nr: 1159-21.2016.811.0006

 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: ORLANDO DA SILVA NAZARETH, LUCIA DA SILVA 

NAZARETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137

 Código n. 196153

 DESPACHO

1 – REDESIGNA-SE a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

cancelada, para ser realizada no dia 03 de abril de 2018 às 13h30min na 

sala de audiência da 2ª Vara Cível desta Comarca.

 2 – CADASTRE-SE o advogado subscritor de fls. 112/117 no polo 

passivo.

3 – No mais, CUMPRAM-SE as demais determinações exaradas na decisão 

de fls. 99.

3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163041 Nr: 333-63.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROGÉRIO WIDAL DE MIRANDA, JACINTA DE ALMEIDA 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Código n. 163041

 DESPACHO

1 – REDESIGNA-SE a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

cancelada, para ser realizada no dia 20 de março de 2018 às 17h00min na 

sala de audiência da 2ª Vara Cível desta Comarca.

 2 – No mais, CUMPRAM-SE as demais determinações exaradas na 

decisão de fls. 128.

3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174569 Nr: 9654-25.2014.811.0006

 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: JUER FURLAN, MARLUCIA MARCELINA DA SILVA 

FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUED - OAB:

 III – Dispositivo Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para declarar o domínio de JUER FURLAN e MARLÚCIA 

MARCELINA DA SILVA FURLAN sobre o lote urbano, localizado na Quadra 

13, lote 04, Bairro Jardim Cidade Nova, nesta Cidade de Cáceres/MT, com 

área total de 403,80 m², registrado no Cartório do 1º Ofício desta urbe, sob 

matrícula nº 86, às fls. 18-H do livro nº 02.Condena-se o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil.Em relação aos honorários advocatícios, estes não são 

incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão resistida. Servirá a 

presente sentença de título para abertura de matrícula/registro no Cartório 

de Registro de Imóveis desta Comarca.Concede-se a gratuidade nos 

emolumentos cartoriais, tendo em vista a que os autores possuem o 

benefício da Justiça Gratuita.Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia 

da sentença e da certidão do trânsito em julgado, bem ainda da planta do 

imóvel ao Cartório de Registro de Imóveis para abertura de matrícula e 

registro do imóvel (Quadra 13, lote 04, Bairro Jardim Cidade Nova, nesta 

Cidade de Cáceres/MT).Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163866 Nr: 1095-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GONÇALVEZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código n. 163866

DESPACHO

1 – Considerando que em audiência de conciliação realizada em 

26/06/2017, as partes não chegaram a acordo e nos termos do despacho 

retro (fl.63), INTIME-SE a parte exequente para requerer o que de direito 

no prazo de 5 (cinco) dias.

2 – Com ou sem manifestação da parte, voltem os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 224000 Nr: 9936-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GONÇALVEZ E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 Forte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada pelo embargante com esteio nos artigos 487, inciso III 

e 918, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Em sintonia com o 

princípio da causalidade, CONDENA-SE o embargante ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico 

atualizado do processo executório, conforme o art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil.Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de 

sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC, deferindo o 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao embargante, conforme 

requerido. Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução em 

apenso n. 1095-79.2014.811.0006 (Código Apolo n. 163866).Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153849 Nr: 1201-75.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, FABIANE 

BORGES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Autos n. 1201-75.2013.811.0006 (Código: 153849)

DESPACHO

1 – Diante do requerimento de fl. 175, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

JEFFERSON MARCIO VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001095-91.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

JUDSON SANDER PRATA, JEFFERSON MARCIO VIANA DECISÃO 1 – 

Compulsando o processo, 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 

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 (SPC/SERASA), 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, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 07 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

REGINA DA CUNHA FARIA em face do BANCO BRADESCO S/A e BANCO 

ITAÚ UNIBANCO S/A, todos qualificados no processo. Com a inicial vieram 

documentos. Em decisão inicial (id. 4523017), foi deferida a tutela de 

urgência vindicada, determinada a inversão do ônus da prova e a citação 

das rés para comparecimento em audiência de conciliação. Audiência de 

conciliação realizada (id. 6114440), ocasião em que restou infrutífera a 

composição amigável. Devidamente citado, o BANCO BRADESCO S/A 

apresentou contestação e documentos (id. 5609164). Devidamente citado, 

o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A apresentou contestação e 

documentos (id. 6096757). Réplica no id.6659724 e id. 6660118. Em 

despacho de id. 7803310, foi determinada a intimação das partes para 

especificação de provas. Em petição de id. 7973059, o BANCO 

BRADESCO pugna pela juntada de documentos e pela realização de 

perícia nos contratos apresentados. Em petição de id. 8258465 o BANCO 

ITAÚ postula o julgamento antecipado da lide. Em certidão de id. 8329572 

foi atestado que transcorreu o prazo para manifestação da parte autora, a 

qual peticionou no id. 9462576 reiterando as provas que já havia requerido 

em sua petição de réplica. O processo veio concluso. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Diante da apresentação de 

contestação e réplica, aliado ao fato de que não houve conciliação, não 

sendo caso de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a 

este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil. Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

estando presentes os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Não havendo também 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, 

nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertido o seguinte ponto: A) a regularidade da contratação dos 

empréstimos; B) autenticidade da firma nos contratos; Partindo dessas 

premissas e considerando o pedido de perícia técnica formulado pelo 

BANCO BRADESCO S/A e reiterado pela parte autora, visando a 

averiguação das assinaturas constantes dos contratos anexados à 

presente demanda, bem como, tendo em vista a real necessidade no caso 

concreto, nos termos do artigo 465 do CPC, NOMEIA-SE como perito 

especializado um dos profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso para a realização 

de exame pericial para apuração da firma nos contratos indicados. 

INTIME-SE o Perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias, bem como o currículo com a devida 

comprovação de especialização e os contatos profissionais, 

principalmente endereço eletrônico. Após, INTIMEM-SE as partes - ambas 

fizeram pedido de perícia nos autos, nos termos do artigo 95 do CPC[1] - 

para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser 

depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal 

fim, sob pena de preclusão. Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para 

informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, 

devendo ser intimadas as partes. INTIMEM-SE as partes acerca do local e 

da data assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 

474 do Código de Processo Civil devendo o laudo pericial ser apresentado 

nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser 

cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As partes poderão arguir o 

impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, 

incisos I, II e III do CPC. As partes, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. Por fim, remeta-se o processo 

CONCLUSO para demais deliberações. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002774-92.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STEFANI ROCHA GARCIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO 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. Cáceres/MT, 9 de fevereiro de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004791-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. FIM DE ALMEIDA VIEGAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

WILSON VIEGAS FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO 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. Cáceres/MT, 9 de fevereiro de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000278-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA (RÉU)

ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 4 de abril de 2018 às 

16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 9 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 5 de abril de 2018 às 

13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 9 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005548-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI APARECIDO FERRON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 4 de abril de 2018 às 

14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 9 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000467-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPOLIO DE MANOEL MACENA (REQUERENTE)

ZULMIRA DO CARMO PEREIRA MACENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE GONCALVES DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000467-34.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: ESPOLIO DE MANOEL MACENA, ZULMIRA DO CARMO 

PEREIRA MACENA REQUERIDO: ONOFRE GONCALVES DE AGUIAR Vistos 

etc. Não consta na carta precatória e nem nos documentos que a 

acompanham informação sobre o endereço a ser diligenciado. Assim, 

oficie requisitando informação ao Juízo Deprecante. Concomitante, 

proceda a habilitação do Advogado da parte Autora e intime-o para 

informar o endereço. Sendo informado o endereço, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com 

as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 

09 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004737-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 4 de abril de 2018 às 

14h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 9 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000514-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO BISPO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000514-08.2018.8.11.0006 

AUTOR: JOSE TEODORO BISPO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por JOSÉ 

TEODORO BISPO em face de BANCO BRADESCO S/A. Eis a sinopse fática 

da inicial: “Trata-se de pedido cautelar antecedente à possível ação de 

declaração de inexistência de débito que será movida em face do BANCO 

BRADESCO S/A. Ocorre que para permitir a defesa do direito do Autor, 

faz-se necessária a EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB POSSE DO 

REQUERIDO, qual seja, contrato bancário MORA CRED PESS número 

3480186, 3480215 e PARO CRED PESS 3460186, 0000107 em sua conta 
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corrente, Agência 3293 e Conta 0001814-7, com a finalidade de verificar a 

existência e as condições do mesmo. Cumpre pedir também a exibição do 

contrato de adesão do Requerente no BRADESCO VIDA PREV.-SEG VIDA, 

pois o autor não reconhece a autorização de débito em conta neste plano. 

Cabe ressaltar que o Requerente sofre demasiado prejuízo por conta de 

contratos que não reconhece e que são debitados diretamente de sua 

aposentadoria, tendo por isso que sobreviver com quantia mísera. 

Todavia, ao solicitar acesso a referidos documentos, teve a NEGATIVA DE 

ACESSO pela Ré, sob o fundamento da existência de sigilo bancário. 

Ademais, tem-se presente os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, quais sejam: PERIGO DA INEFICÁCIA DA MEDIDA: A Ausência da 

documentação referida impede o Autor de garantir seu direito na via 

judicial, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do 

resultado útil do processo. PROBABILIDADE DO DIREITO: Como ficou 

perfeitamente demonstrado, o direto da Autora é caracterizado 

necessidade indispensável da documentação solicitada e da NEGATIVA 

DE DISPONIBILIZAÇÃO PELO RÉU.(...)” Após tecer suas razões de fato e 

de direto, requereu o quanto segue: “a) A concessão da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; b) A citação do 

Réu para responder, querendo; c) A total procedência do presente pedido, 

para fins de determinar a disponibilização imediata dos documentos 

exigidos sob pena de multa diária nos termos do Art. 537 do CPC/15. d) A 

produção de todas as provas admitidas em direito; f) Desde já manifesta 

seu interesse na audiência conciliatória; g) A CONDENAÇÃO do 

Reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas de 

sucumbência, a serem revertidos para a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, devendo ser depositado no Banco nº 001 – Banco do Brasil, 

Ag. Nº 3834-2, c/c nº 1.041.044-9.” Com a inicial, vieram documentos. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido! Cuida-se de AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por JOSÉ TEODORO BISPO em face 

de BANCO BRADESCO S/A. In status assertiones[1] (Teoria da asserção: 

segundo a qual, as condições da ação podem ser aferidas à luz das 

informações prestadas pelo demandante na inicial), observo que o autor 

carece do necessário interesse de agir, logo, não há condição para ao 

exercício da ação. Ocorre que este Juízo tem exigido das demandas que a 

parte autora demonstre a tentativa de solução extrajudicial da problemática 

a fim de que diante de um resultado negativo reste configurada a 

pretensão resistida e assim o interesse de agir. O fato é que se mostra 

necessário que a parte adote alguma postura proativa anterior ao 

ajuizamento da ação com vistas à resolução da problemática. No caso, 

ainda que o autor tenha demonstrado ter efetuado o prévio requerimento 

administrativo, o fez por meio da Defensoria Pública, tendo recebido a 

resposta contida no id. 11719160 - Pág. 3. Em linhas gerais, pode-se 

extrair da resposta do Banco que não houve propriamente a negativa de 

fornecimento de informações, mas que, em razão do sigilo bancário, 

condicionou o fornecimento dos documentos solicitados, mediante a 

anuência expressa do titular da conta – o que poderia ter sido suprida, 

v.g., mediante a outorga do autor à Defensoria Pública com firma 

reconhecida. Portanto, não há que se falar em negativa da instituição 

financeira em fornecer documentos pela via extrajudicial, logo não há 

pretensão resistida. Contudo, ao que parece, a atitude imediata da parte 

foi bater às portas do Judiciário para a resolução da problemática, que até 

ao momento, nos parece estar despida de resistência. Reverbero no 

sentido de que apego-me ao entendimento de que a esfera cível também 

deve pautar-se pela intervenção mínima, não por outra razão o atual 

Código de Processo Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar 

a resolução dos conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a 

facilitar que as próprias partes encontrem um “meio termo” em seus 

problemas, antes que a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. 

Ora, a exigência do Juízo no comportamento mínimo da parte em tentar 

resolver sua irresignação previamente no campo extrajudicial não se 

traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no cuidado que o Judiciário deve 

tomar em todo o país em homenagem à economia processual e ao 

interesse público. É de conhecimento público que a máquina judiciária 

encontra-se com estoque elevado de processos, para os quais os 

recursos humanos disponíveis para a resolução dos mesmos não têm sido 

suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao contento social de 

modo que a sociedade permanece insatisfeita com a prestação 

jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe a culpa 

pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Nesse sentido: AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO. -O interesse processual na ação 

cautelar de exibição de documentos, cabível como medida preparatória 

para instruir a ação principal, depende da demonstração da existência de 

relação jurídica entre as partes, da comprovação do prévio requerimento 

administrativo, não atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do 

pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual. 

Observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos. (TJMG – Apelação Cível n. 10467150005495001MG – 

15ª Câmara Cível – Publicado em 11.03.2016. Relatoria do Desembargador 

Edison Freital Leite). APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE 

PROCESSUAL. Ação cautelar exibitória de documentos ajuizada com a 

finalidade de obter documento para instruir ação principal a este 

relacionada. Falta de encaminhamento prévio de pedido administrativo. 

Pretensão resistida não configurada. Ausência de interesse processual. 

Extinção da Ação cautelar. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 24/09/2015). É bem certo que os 

tribunais têm concentrado tais exigências em campos específicos do 

direito, o que não se vê com muita frequência no campo do direito do 

consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista do Estatuto do 

Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não pode elidir do 

ordenamento jurídico preceitos básicos do campo processual de modo que 

este Juízo compreende a necessidade de se exigir a demonstração prévia 

da pretensão resistida até mesmo na seara consumerista – a fim de 

promover a salvaguarda dos fatores mencionados aqui no início - quais 

sejam, o interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz. Deste 

modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão resistida, neste 

caso, é de se reputar inexistente a condição necessária ao ajuizamento 

da ação, qual seja, o interesse de agir. Logo, a inicial deverá ser 

indeferida com base no art. 330, III do Código de Processo Civil.[2] É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 330, III, todos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Isento de custas. Cáceres/MT, 09 

de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito 

[1] As condições da ação devem ser aferidas in status assertiones, isto é, 

à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas 

produzidas no processo. (MARINONI e MITIDIERO. In Código de Processo 

Civil comentado artigo por artigo. 4ª edição: Revista dos Tribunais, 2012. 

Página 261). [2] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o 

autor carecer de interesse processual;

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000533-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO WILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO)

TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO OAB - SP329670 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLA MALDONADO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000533-14.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: VALMIR ANTONIO WILL REQUERIDO: MARIELLA 

MALDONADO DE BARROS Nos termos do art. 145, § 1º do CPC, declaro 

suspeito para atuar no feito. Providencie conclusão ao MMº Juiz que atua 

em substituição legal. Caceres, 08 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005506-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUITENALDO SILVA SOUZA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1005506-46.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: 

RUITENALDO SILVA SOUZA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO BARBOSA DE 

LIMA Vistos etc. Defiro a penhora do imóvel indicado. Expeça-se termo de 

penhora. Em seguida, expeça-se mandado para avaliação e intimação do 

Executado, assim como cônjuge. Independente da manifestação acima 

conferida, hei por bem, desde já, deferir a realização da penhora solicitada 

subsidiariamente: No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de 

modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o 

dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de 

recursos financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos 

do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de 

modo a tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o 

mesmo ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que 

poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), retorne concluso para 

a análise do requerimento de penhora do imóvel indicado na última 

manifestação do credor. Cáceres/MT., 07 de Fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - 344.569.700-06 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000530-59.2018.8.11.0006 

EMBARGANTE: JOSE PEDRO DIAS EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA 

SA PROCURADOR: EDSON LUIZ PERIN Cite a Embargada via DJE, na 

pessoa de seu Procurador para impugnar/oferecer resposta, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo do prazo da defesa, designe 

audiência de tentativa de conciliação para ser realizada no Centro 

Judiciário desta comarca. Caceres, 08 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006933-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1006933-78.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RONALDO MARTIN FRAGA Vistos 

etc. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ em face de 

RONALDO MARTINS FRAGA. Em síntese, pretende o autor que seja o 

veículo objeto do contrato de alienação fiduciária que instrui a inicial 

apreendido por força do Dec. 911/69. A liminar foi deferida pelo Juízo no 

id. 10528698. Tentada a apreensão do veículo o bem não foi encontrado, 

sendo informado pelo réu que teria vendido o veículo à terceiro (id. 

11232209). Sem a apreensão do bem e sem a citação, compareceu o réu 

espontaneamente no processo para contestar a ação (id. 11455893). Na 

oportunidade, ventilou os seguintes pontos, além do pedido de justiça 

gratuita: - Necessidade de audiência conciliação; - Refutou a Liminar 

deferida; Aduziu que o deferimento da liminar não observou os requisitos 

legais contidos no Código de Processo Civil. - Ausência de notificação 

válida; Segundo o requerido, a notificação para fins de constituição em 

mora foi realizada em endereço diverso do contrato. - e no mérito traz 

diversos argumentos com vistas a improcedência da ação. Argumenta ter 

adimplido substancialmente o valor do contrato e requer a purgação da 

mora mediante o pagamento das parcelas vencidas. Ainda tece 

considerações diversas visando a revisão do contrato bancário celebrado 

com o autor. Com a contestação, vieram documentos. Franqueado o 

contraditório, o autor respondeu a contestação no id. 11673328 

oportunidade em que refutou as preliminares e rejeitou os pedidos de 

mérito. Há outro requerimento do autor, através do qual se pretende seja 

averbada a liminar no prontuário do veículo (id. 11674119). É a síntese do 

necessário. Decido. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

AYMORÉ em face de RONALDO MARTINS FRAGA. Passo a analisar as 

questões preliminares. QUANTO A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Da 

verificação do comprovante de entrega de correspondência (id. 10527680 

– pág. 6), observa-se que o endereço para o qual foi encaminhada a 

notificação de fato não corresponde ao endereço do devedor informado 

no contrato (id. 10527680 - Pág. 1). Contudo, tal circunstância, em razão 

de fator superveniente, não servirá para culminar com a extinção do 

processo. Explico! É bem certo que o Dec. 911/69 estabelece a 

necessidade de se constituir em mora o devedor, a fim de que seja 

possível demandar a busca e apreensão. In verbis: Art. 2o No caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (...) § 2o A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Vê-se, portanto, 

que a norma específica estabelece a necessidade de entrega de carta 

com aviso de recebimento ao devedor, sendo certo que não há a 

necessidade de que seja o próprio devedor quem assine, mas, neste 

caso, que seja a carta encaminhada no endereço do contrato. Ocorre que 

o Código de Processo Civil, disciplinando o chamado “princípio da 

instrumentalidade das formas” traz à lume duas disposições pertinentes 

ao caso. Senão, vejamos: Art. 188. Os atos e os termos processuais 

independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a 

exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe 

preencham a finalidade essencial. Art. 277. Quando a lei prescrever 

determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro 

modo, lhe alcançar a finalidade. Pois bem. Nítido está que não foi 

observada a norma de regência insculpida no Dec. 911/69 no que toca a 

notificação extrajudicial do devedor para fins de comprovação da mora. 

No entanto, observo que o réu compareceu espontaneamente no 

processo para contestar, em cuja oportunidade não negou o 

inadimplemento, mas buscou a revisão da dívida, o reconhecimento do 

adimplemento substancial, o pagamento das parcelas vencidas e demais 

outros pontos – tudo sem antes ter sido apreendido o veículo. O destaque 

realizado no parágrafo anterior é necessário, pois, observa-se na Lei de 

Regência (Dec. 911/69) que a faculdade processual de contestar será 

deferida ao réu apenas após a apreensão do bem (vide art. 3°, §3° do 

Dec.). Com efeito, pode-se considerar que a diligência do Oficial de Justiça 

que nestes autos acabou por dar a notícia informal da existência da ação 

(pois naquele momento não foi aperfeiçoada a citação) acabou por 

impulsionar o réu a tomar conhecimento completo da ação e sobre a 

mesma exercer o seu direito de contraditório. Pode-se falar então que a 
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mora do devedor está caracterizada, ainda que de modo diverso, pois no 

contexto narrado acima deflui-se o pleno conhecimento do réu dos termos 

desta ação e da dívida reclamada na inicial. Não obstante, não há na 

contestação do réu a informação de que a mora foi purgada, mas, por 

outro lado, há diversos argumentos a fim de que o Juízo lhe defira modo 

diferido de adimplemento, seja reconhecendo o adimplemento substancial 

ou lhe deferindo a purgação da mora em relação as parcelas vencidas. 

Diante deste quadro, não se pode olvidar que a falha na notificação 

extrajudicial encontra-se superada ante o comparecimento espontâneo do 

réu, antes mesmo da apreensão do bem, para exercer o seu direito de 

defesa e buscar meios de obstar a apreensão do veículo. Com efeito, a 

ação deverá prosseguir em seus regulares termos, ao menos, diante 

deste ponto superado. QUANTO O ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL Este 

Juízo acompanha o precedente consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça, segundo o qual, para elidir a mora, necessário que o réu efetue o 

pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), 

não importando a extensão do inadimplemento. O entendimento pode ser 

extraído do REsp 1.622.555, o qual adoto como razão de decidir. In verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO 

DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 

VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 

CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB 

O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 

3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA 

JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E 

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM 

A SUA OBRIGAÇÃO(AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA 

DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS 

CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, 

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso — 

desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão 

considerável —, quando a lei especial de regência expressamente 

condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao 

pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa 

desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à 

questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da 

própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do 

julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da 

controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é 

condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da 

execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida 

pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, 

as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação 

de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele 

conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota 

absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, 

extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, 

para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, 

diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de 

proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só 

então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial 

que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse 

mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se 

desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo 

precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de 

inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim 

é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, 

quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende 

extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com 

o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na 

medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o 

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas 

contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da 

propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como 

consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever 

contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo 

nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, 

ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé ontratual 

estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até 

algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de 

expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente 

a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu 

dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta 

ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade 

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar 

a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um 

incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido 

propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - 

de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, 

a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A 

propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir 

segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao 

desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação 

deturpada da teoria do adimplemento substancial.5. Recurso Especial 

provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.622.555 - MG 

(2015/0279732-8). Relatoria do Ministro Marco Buzzi. Julgamento ocorrido 

no dia 22.02.2017). Sobre o assunto, eis as jurisprudência deste Tribunal: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA 

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO 

DOMINANTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, há interesse de agir do banco em promover a ação de busca e 

apreensão, independentemente da extensão da mora ou da proporção do 

inadimplemento, o que torna indevida, nesse caso, a aplicação da teoria do 

adimplemento substancial. (TJMT - AI 1001316-58.2017.8.11.0000 - Rel. 

Des. Guiomar Teodoro Borges - Quarta Câmara de Direito Privado - Data 

de Julgamento 31/05/2017). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA 

SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – EFEITOS DA MORA NÃO AFASTADOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DEVEDOR NA POSSE - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, não 

se aplica a teoria de adimplemento substancial aos contratos regidos pelo 

Decreto-Lei 911/69, podendo o banco promover a busca e apreensão 

independentemente da extensão do débito. Constatado o vínculo 

contratual existente entre as partes e a mora do devedor, não há óbice à 

busca e apreensão do bem. (Ap 89940/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017). Ademais, em sede de 

julgamento de REsp representativo de controvérsia REsp n.1.418.593-MS, 

citado no acórdão acima, consolidou-se o entendimento, bem como 

consignou-se o prazo de cinco dias para a purgação da mora. Senão, 

vejamos: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 
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REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido Com efeito, afasto a hipótese de acolhimento 

da tese de adimplemento substancial, ventilada com a finalidade de elidir a 

presente demanda de busca e apreensão, persistindo, assim, o interesse 

de agir da autora na busca e apreensão do bem, momento em que o réu, 

nos 05 (cinco) dias subsequentes poderá reaver o bem, mediante o 

pagamento da integralidade da dívida. DOS QUESTIONAMENTOS DO RÉU 

EM RELAÇÃO A LIMNAR. Também refutou o réu o deferimento da liminar, 

notadamente a sua fundamentação. Pois bem. Neste ponto, devo lembrar o 

requerido que a ação de busca e apreensão, notadamente o seu pedido 

liminar, está condicionado a observância dos requisitos descritos no Dec. 

911/69, notadamente o disposto no caput do art. 3° daquele decreto. 

Sendo assim, nada há que se falar em ofensa aos requisitos do Código de 

Processo Civil, apontados pelo réu, porquanto, aqueles não se aplicam à 

espécie. DOS DEMAIS REQUERIMENTOS. Os demais requerimentos, 

notadamente aqueles que visam a revisão do contrato deverão ser 

analisados em momento oportuno. Isso porque, conforme já mencionado 

nesta decisão, a contestação só poderia ter sido apresentada após a 

apreensão do veículo descrito na inicial, conforme a legislação de 

regência. Sendo assim, POSTERGO a análise dos demais pontos 

ventilados na contestação para o momento oportuno, qual seja, após a 

apreensão do bem. Saliento que a medida não traz qualquer prejuízo às 

partes, notadamente ao réu, eis que suas preliminares que tinham por 

escopo a extinção do processo sem resolução de mérito ou a revogação 

da liminar foram apreciadas neste momento e todas rejeitadas. É como 

decido! Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pelo réu no 

sentido de que seja reconhecido o adimplemento substancial como forma 

de elidir a busca e apreensão; ou que seja autorizada a purgação da mora 

mediante o pagamento da dívida vencida, ficando rejeitado ainda a 

preliminar de ausência dos requisitos ao deferimento da liminar. Assim 

sendo, passo a proferir as seguintes determinações: 1) Seja averbada a 

liminar deferida neste processo, junto ao prontuário do veículo, via sistema 

RENAJUD. 2) Seja o autor intimado para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira novas diligências, sendo ainda lhe franqueada a hipótese de 

conversão da ação de busca e apreensão para a ação de execução, 

conforme disposto no art. 4° do Dec. 911/69 – hipótese em que não 

restará prejudicado a averbação da busca e apreensão do bem – deferida 

acima – porquanto, poderá persistir o veículo em questão como garantia 

da dívida. 3) atendendo a requerimento do réu, determino que o CEJUSC 

realize audiência de tentativa de autocomposição entre as partes, sendo 

que ambos poderão ser intimados através do DJE, devendo ser anotada a 

advertência do atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa, em caso de 

ausência injustificada à audiência. Independente da audiência a ser 

designada, decorrido o prazo para a manifestação do credor, conforme 

item “2” acima, retorne concluso. Cáceres/MT., 08 de Fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - 344.569.700-06 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000530-59.2018.8.11.0006 

EMBARGANTE: JOSE PEDRO DIAS EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA 

SA PROCURADOR: EDSON LUIZ PERIN Cite a Embargada via DJE, na 

pessoa de seu Procurador para impugnar/oferecer resposta, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo do prazo da defesa, designe 

audiência de tentativa de conciliação para ser realizada no Centro 

Judiciário desta comarca. Caceres, 08 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 58952 Nr: 5264-90.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON EDMUNDO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12.172/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista, o petitório de (fls. 205/206), DEFIRO o levantamento de 

valores depositados em conta judicial, e, por consequência expedição do 

respectivo Alvará, em favor do Exequente.

 Na presente manifestação o Autor, pretende que este Juízo requisite 

informações sobre imóveis em nome do devedor, via sistema ANOREG, 

como também, sistema INFOJUD.

Pois bem.

 Estabelece o art. 139, III do Código de Processo Civil que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Partindo-se da possibilidade insculpida no dispositivo acima, reputo 

adequado o requerimento deduzido pelo Exequente, na medida em que 

algumas diligências já foram realizadas, sem que qualquer delas tenha 

surtido o efeito esperado, qual seja a localização de bens para a penhora.

 Muito embora tenha concluído acima da pertinência, anoto que a pesquisa 

de bens via Infojud já foi realizada nos autos. Assim, a pesquisa fica 

restrita no sistema da Anoreg, conforme extrato em anexo.

Manifeste-se o credor no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender pertinente, inclusive esclareça quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195714 Nr: 866-51.2016.811.0006

 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: FERNANDA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação declaratória de inexistência de débito proposta por 

FERNANDA SANTANA DE SOUZA em face de LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDA LTDA.

O feito teve tramitação regular, tendo a parte autora apresentado 

memoriais finais às fls. 208/212 e a Requerida às fls. 213/214.

 Deste modo, diante da presente fase processual, o feito estaria, em tese, 

apto para julgamento. No entanto, verifico dos autos controvérsia que 

necessita ser esclarecida para julgamento do mérito.

O contrato apresentado pela Requerida, cujas assinaturas lançadas foram 

objeto de perícia grafotécnica, aponta a proposta de nº P 243.943822-1 

(fls. 113/118).

De outro lado, o documento acostado à fl. 20 que demonstra a anotação 

do nome da autora em orgão de proteção ao crédito, realizada pela 

Requerida, indica número de contrato diverso, qual seja, 39121574P, que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 70 de 547



nada se assemelha ao número contido no contrato apresentado.

 Assim, considerando que o objeto da ação é a declaração de inexistência 

da dívida apontada na anotação, manifestem-se as partes quanto a 

divergência supracitada, devendo a Requerida esclarecer se o contrato 

apresentado é relativo a dívida questionada pela autora.

 Anoto o prazo de 15 dias.

 Após, novamente conclusos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130815 Nr: 9494-39.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SUEDI OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Reoportunizo, o Credor a manifestar-se, quanto à possibilidade de 

Averbação desta ação, junto aos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º CPC.

Na manifestação contida nas fls. 187/188 o Exequente pretende que este 

Juízo requisite informações sobre imóveis em nome do devedor, via 

sistema ANOREG (Associação dos Notários e Registradores de Mato 

Grosso).

 Pois bem.

 Estabelece o art. 139, III do Código de Processo Civil que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Partindo-se da possibilidade insculpida no dispositivo acima, reputo 

adequado o requerimento deduzido pelo Exequente, na medida em que 

algumas diligências já foram realizadas, sem que qualquer delas tenha 

surtido o efeito esperado, qual seja a localização de bens para a penhora.

 No que tangem as requisições de informação, seguem em anexo os 

resultados.

 Manifeste-se o credor no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender pertinente.

 Informo que, não sendo indicados bens passíveis de penhora, a medida a 

ser imposta é o arquivamento sem baixa.

Após, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189556 Nr: 7981-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a expedição de alvará para liberação do montante bloqueado.

Defiro a suspenção do processo pelo prazo solicitado.

Após o decurso do prazo intime-se o Exequente, para apresentar bens 

passíveis de penhora.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 91497 Nr: 6615-93.2009.811.0006

 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: ELIYAHU NINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FARIA DE FAVARE, CARLOS JOSÉ DE 

FAVARE, MARIA MARCELA MIRANDA FARIA DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 Esclareçam as partes se existe algum processo em andamento no 

Tribunal Arbitral, e eventualmente existindo, descrevam a atual fase, no 

prazo de dez dias.

Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005548-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI APARECIDO FERRON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO *** AUDIÊNCIA DESIGNADA 

- 4/4/2018 *** (AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO) EXPEDIDA POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Ricardo 

Alexandre R. Sobrinho DADOS DO PROCESSO: Processo: 

1005548-95.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 25.540,53; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO SUMÁRIO Parte Autora: DONIZETI 

APARECIDO FERRON Parte Ré: OMNI FINANCEIRA S/A PESSOA A SER 

CITADA E INTIMADA (PARTE REQUERIDA): Nome: OMNI FINANCEIRA S/A 

Endereço: AVENIDA SÃO GABRIEL, N. 555, 1º ANDAR, JARDIM 

PAULISTA, SÃO PAULO/SP - CEP: 01435-001. Cáceres/MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Senhor: OMNI FINANCEIRA S/A, na pessoa de seu 

Representante Legal, Por determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cáceres/MT procedo à: 1) - Citação de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerida, nos termos do processo abaixo 

identificado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e da 

petição inicial, cuja cópia segue anexa como parte integrante desta carta, 

para no prazo legal e em conformidade com a decisão a abaixo transcrita 

responder a ação; 2) - Intimação de Vossa Senhoria, com o intuito de que 

compareça de preferência acompanhado de Advogado ou Defensor 

Público na Audiência de Conciliação designada para o dia 4 de abril de 

2018 às 14h00min, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc, na sala n. 2, situada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos etc. Deverá o CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) proceder 

com a tentativa de autocomposição prévia, nestes autos de acordo com o 

procedimento comum insculpido no NCPC (Lei 13.105/2015). Cite-se o réu 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da 

audiência, anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da causa (art. 334, §8° 

do NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante a 

publicação deste despacho no Diário da Justiça Eletrônico (art. 334, §3°, 

NCPC). Ultimadas as providências acima e não sendo obtida a transação, 

aguarde o decurso do prazo para a defesa de modo ao fazê-la deverá o 

autor ser intimado para manifestar-se nos termos do art. 350 do NCPC. Por 

fim, venham-me os autos conclusos”. ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para 

oferecer contestação será de 15 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). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e também em dobro, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 
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Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, §8° do NCPC). Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004737-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO *** AUDIÊNCIA DESIGNADA 

- 4/4/2018 - 14H30MIN *** (AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA) EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. 

Ricardo Alexandre R. Sobrinho DADOS DO PROCESSO: Processo: 

1004737-38.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 23.360,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. Parte Autora: DULCINEIA 

DE MIRANDA Parte Ré: AVON COSMÉTICOS LTDA PESSOA A SER 

CITADA E INTIMADA (PARTE REQUERIDA): Nome: AVON COSMÉTICOS - 

LTDA Endereço: AVENIDA INTERLAGOS, N. 4300, JARDIM MARAJOARA, 

SÃO PAULO/SP - CEP N. 04660-907. Cáceres/MT, 9 de fevereiro de 2018. 

Senhor: AVON COSMÉTICOS - LTDA, na pessoa de seu Representante 

Legal, Por determinação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres/MT procedo à: 1) - Citação de Vossa Senhoria, na 

qualidade de parte requerida, nos termos do processo abaixo identificado, 

por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, 

cuja cópia segue anexa como parte integrante desta carta, para no prazo 

legal e em conformidade com a decisão a abaixo transcrita responder a 

ação; 2) - Intimação de Vossa Senhoria, com o intuito de que compareça 

de preferência acompanhado de Advogado ou Defensor Público na 

Audiência de Conciliação designada para o dia 4 de abril de 2018 às 

14h30min, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

- Cejusc, na sala n. 2, situada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT. 

DESPACHO/DECISÃO: “(...) Sendo assim, cite-se e intime-se o(a) 

Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

concil iação/mediação, preferencialmente acompanhado(a) de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. De 

acordo com o artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. 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). Findo o prazo da 

contestação, antes da nova conclusão, promova a intimação do autor para 

que no prazo de 15 dias oferte sua impugnação (art. 350/351 do CPC) e 

em seguida, independente do decurso do prazo, retornem os autos 

conclusos para a análise da tutela provisória”. ADVERTÊNCIAS: A) O 

prazo para oferecer contestação será de 15 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). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e também em dobro, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, §8° do NCPC). Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006933-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1006933-78.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RONALDO MARTIN FRAGA Vistos 

etc. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ em face de 

RONALDO MARTINS FRAGA. Em síntese, pretende o autor que seja o 

veículo objeto do contrato de alienação fiduciária que instrui a inicial 

apreendido por força do Dec. 911/69. A liminar foi deferida pelo Juízo no 

id. 10528698. Tentada a apreensão do veículo o bem não foi encontrado, 

sendo informado pelo réu que teria vendido o veículo à terceiro (id. 

11232209). Sem a apreensão do bem e sem a citação, compareceu o réu 

espontaneamente no processo para contestar a ação (id. 11455893). Na 

oportunidade, ventilou os seguintes pontos, além do pedido de justiça 

gratuita: - Necessidade de audiência conciliação; - Refutou a Liminar 

deferida; Aduziu que o deferimento da liminar não observou os requisitos 

legais contidos no Código de Processo Civil. - Ausência de notificação 

válida; Segundo o requerido, a notificação para fins de constituição em 

mora foi realizada em endereço diverso do contrato. - e no mérito traz 

diversos argumentos com vistas a improcedência da ação. Argumenta ter 

adimplido substancialmente o valor do contrato e requer a purgação da 

mora mediante o pagamento das parcelas vencidas. Ainda tece 

considerações diversas visando a revisão do contrato bancário celebrado 

com o autor. Com a contestação, vieram documentos. Franqueado o 

contraditório, o autor respondeu a contestação no id. 11673328 

oportunidade em que refutou as preliminares e rejeitou os pedidos de 

mérito. Há outro requerimento do autor, através do qual se pretende seja 

averbada a liminar no prontuário do veículo (id. 11674119). É a síntese do 

necessário. Decido. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

AYMORÉ em face de RONALDO MARTINS FRAGA. Passo a analisar as 

questões preliminares. QUANTO A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Da 

verificação do comprovante de entrega de correspondência (id. 10527680 

– pág. 6), observa-se que o endereço para o qual foi encaminhada a 

notificação de fato não corresponde ao endereço do devedor informado 

no contrato (id. 10527680 - Pág. 1). Contudo, tal circunstância, em razão 

de fator superveniente, não servirá para culminar com a extinção do 

processo. Explico! É bem certo que o Dec. 911/69 estabelece a 

necessidade de se constituir em mora o devedor, a fim de que seja 

possível demandar a busca e apreensão. In verbis: Art. 2o No caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 
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coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (...) § 2o A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Vê-se, portanto, 

que a norma específica estabelece a necessidade de entrega de carta 

com aviso de recebimento ao devedor, sendo certo que não há a 

necessidade de que seja o próprio devedor quem assine, mas, neste 

caso, que seja a carta encaminhada no endereço do contrato. Ocorre que 

o Código de Processo Civil, disciplinando o chamado “princípio da 

instrumentalidade das formas” traz à lume duas disposições pertinentes 

ao caso. Senão, vejamos: Art. 188. Os atos e os termos processuais 

independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a 

exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe 

preencham a finalidade essencial. Art. 277. Quando a lei prescrever 

determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro 

modo, lhe alcançar a finalidade. Pois bem. Nítido está que não foi 

observada a norma de regência insculpida no Dec. 911/69 no que toca a 

notificação extrajudicial do devedor para fins de comprovação da mora. 

No entanto, observo que o réu compareceu espontaneamente no 

processo para contestar, em cuja oportunidade não negou o 

inadimplemento, mas buscou a revisão da dívida, o reconhecimento do 

adimplemento substancial, o pagamento das parcelas vencidas e demais 

outros pontos – tudo sem antes ter sido apreendido o veículo. O destaque 

realizado no parágrafo anterior é necessário, pois, observa-se na Lei de 

Regência (Dec. 911/69) que a faculdade processual de contestar será 

deferida ao réu apenas após a apreensão do bem (vide art. 3°, §3° do 

Dec.). Com efeito, pode-se considerar que a diligência do Oficial de Justiça 

que nestes autos acabou por dar a notícia informal da existência da ação 

(pois naquele momento não foi aperfeiçoada a citação) acabou por 

impulsionar o réu a tomar conhecimento completo da ação e sobre a 

mesma exercer o seu direito de contraditório. Pode-se falar então que a 

mora do devedor está caracterizada, ainda que de modo diverso, pois no 

contexto narrado acima deflui-se o pleno conhecimento do réu dos termos 

desta ação e da dívida reclamada na inicial. Não obstante, não há na 

contestação do réu a informação de que a mora foi purgada, mas, por 

outro lado, há diversos argumentos a fim de que o Juízo lhe defira modo 

diferido de adimplemento, seja reconhecendo o adimplemento substancial 

ou lhe deferindo a purgação da mora em relação as parcelas vencidas. 

Diante deste quadro, não se pode olvidar que a falha na notificação 

extrajudicial encontra-se superada ante o comparecimento espontâneo do 

réu, antes mesmo da apreensão do bem, para exercer o seu direito de 

defesa e buscar meios de obstar a apreensão do veículo. Com efeito, a 

ação deverá prosseguir em seus regulares termos, ao menos, diante 

deste ponto superado. QUANTO O ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL Este 

Juízo acompanha o precedente consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça, segundo o qual, para elidir a mora, necessário que o réu efetue o 

pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), 

não importando a extensão do inadimplemento. O entendimento pode ser 

extraído do REsp 1.622.555, o qual adoto como razão de decidir. In verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO 

DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 

VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 

CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB 

O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 

3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA 

JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E 

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM 

A SUA OBRIGAÇÃO(AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA 

DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS 

CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, 

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso — 

desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão 

considerável —, quando a lei especial de regência expressamente 

condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao 

pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa 

desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à 

questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da 

própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do 

julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da 

controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é 

condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da 

execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida 

pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, 

as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação 

de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele 

conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota 

absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, 

extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, 

para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, 

diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de 

proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só 

então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial 

que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse 

mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se 

desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo 

precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de 

inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim 

é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, 

quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende 

extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com 

o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na 

medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o 

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas 

contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da 

propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como 

consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever 

contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo 

nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, 

ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé ontratual 

estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até 

algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de 

expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente 

a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu 

dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta 

ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade 

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar 

a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um 
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incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido 

propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - 

de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, 

a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A 

propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir 

segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao 

desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação 

deturpada da teoria do adimplemento substancial.5. Recurso Especial 

provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.622.555 - MG 

(2015/0279732-8). Relatoria do Ministro Marco Buzzi. Julgamento ocorrido 

no dia 22.02.2017). Sobre o assunto, eis as jurisprudência deste Tribunal: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA 

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO 

DOMINANTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, há interesse de agir do banco em promover a ação de busca e 

apreensão, independentemente da extensão da mora ou da proporção do 

inadimplemento, o que torna indevida, nesse caso, a aplicação da teoria do 

adimplemento substancial. (TJMT - AI 1001316-58.2017.8.11.0000 - Rel. 

Des. Guiomar Teodoro Borges - Quarta Câmara de Direito Privado - Data 

de Julgamento 31/05/2017). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA 

SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – EFEITOS DA MORA NÃO AFASTADOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DEVEDOR NA POSSE - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, não 

se aplica a teoria de adimplemento substancial aos contratos regidos pelo 

Decreto-Lei 911/69, podendo o banco promover a busca e apreensão 

independentemente da extensão do débito. Constatado o vínculo 

contratual existente entre as partes e a mora do devedor, não há óbice à 

busca e apreensão do bem. (Ap 89940/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017). Ademais, em sede de 

julgamento de REsp representativo de controvérsia REsp n.1.418.593-MS, 

citado no acórdão acima, consolidou-se o entendimento, bem como 

consignou-se o prazo de cinco dias para a purgação da mora. Senão, 

vejamos: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido Com efeito, afasto a hipótese de acolhimento 

da tese de adimplemento substancial, ventilada com a finalidade de elidir a 

presente demanda de busca e apreensão, persistindo, assim, o interesse 

de agir da autora na busca e apreensão do bem, momento em que o réu, 

nos 05 (cinco) dias subsequentes poderá reaver o bem, mediante o 

pagamento da integralidade da dívida. DOS QUESTIONAMENTOS DO RÉU 

EM RELAÇÃO A LIMNAR. Também refutou o réu o deferimento da liminar, 

notadamente a sua fundamentação. Pois bem. Neste ponto, devo lembrar o 

requerido que a ação de busca e apreensão, notadamente o seu pedido 

liminar, está condicionado a observância dos requisitos descritos no Dec. 

911/69, notadamente o disposto no caput do art. 3° daquele decreto. 

Sendo assim, nada há que se falar em ofensa aos requisitos do Código de 

Processo Civil, apontados pelo réu, porquanto, aqueles não se aplicam à 

espécie. DOS DEMAIS REQUERIMENTOS. Os demais requerimentos, 

notadamente aqueles que visam a revisão do contrato deverão ser 

analisados em momento oportuno. Isso porque, conforme já mencionado 

nesta decisão, a contestação só poderia ter sido apresentada após a 

apreensão do veículo descrito na inicial, conforme a legislação de 

regência. Sendo assim, POSTERGO a análise dos demais pontos 

ventilados na contestação para o momento oportuno, qual seja, após a 

apreensão do bem. Saliento que a medida não traz qualquer prejuízo às 

partes, notadamente ao réu, eis que suas preliminares que tinham por 

escopo a extinção do processo sem resolução de mérito ou a revogação 

da liminar foram apreciadas neste momento e todas rejeitadas. É como 

decido! Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pelo réu no 

sentido de que seja reconhecido o adimplemento substancial como forma 

de elidir a busca e apreensão; ou que seja autorizada a purgação da mora 

mediante o pagamento da dívida vencida, ficando rejeitado ainda a 

preliminar de ausência dos requisitos ao deferimento da liminar. Assim 

sendo, passo a proferir as seguintes determinações: 1) Seja averbada a 

liminar deferida neste processo, junto ao prontuário do veículo, via sistema 

RENAJUD. 2) Seja o autor intimado para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira novas diligências, sendo ainda lhe franqueada a hipótese de 

conversão da ação de busca e apreensão para a ação de execução, 

conforme disposto no art. 4° do Dec. 911/69 – hipótese em que não 

restará prejudicado a averbação da busca e apreensão do bem – deferida 

acima – porquanto, poderá persistir o veículo em questão como garantia 

da dívida. 3) atendendo a requerimento do réu, determino que o CEJUSC 

realize audiência de tentativa de autocomposição entre as partes, sendo 

que ambos poderão ser intimados através do DJE, devendo ser anotada a 

advertência do atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa, em caso de 

ausência injustificada à audiência. Independente da audiência a ser 

designada, decorrido o prazo para a manifestação do credor, conforme 

item “2” acima, retorne concluso. Cáceres/MT., 08 de Fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000514-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO BISPO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000514-08.2018.8.11.0006 

AUTOR: JOSE TEODORO BISPO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por JOSÉ 

TEODORO BISPO em face de BANCO BRADESCO S/A. Eis a sinopse fática 

da inicial: “Trata-se de pedido cautelar antecedente à possível ação de 

declaração de inexistência de débito que será movida em face do BANCO 

BRADESCO S/A. Ocorre que para permitir a defesa do direito do Autor, 

faz-se necessária a EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB POSSE DO 

REQUERIDO, qual seja, contrato bancário MORA CRED PESS número 

3480186, 3480215 e PARO CRED PESS 3460186, 0000107 em sua conta 

corrente, Agência 3293 e Conta 0001814-7, com a finalidade de verificar a 

existência e as condições do mesmo. Cumpre pedir também a exibição do 

contrato de adesão do Requerente no BRADESCO VIDA PREV.-SEG VIDA, 

pois o autor não reconhece a autorização de débito em conta neste plano. 

Cabe ressaltar que o Requerente sofre demasiado prejuízo por conta de 

contratos que não reconhece e que são debitados diretamente de sua 

aposentadoria, tendo por isso que sobreviver com quantia mísera. 

Todavia, ao solicitar acesso a referidos documentos, teve a NEGATIVA DE 

ACESSO pela Ré, sob o fundamento da existência de sigilo bancário. 

Ademais, tem-se presente os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, quais sejam: PERIGO DA INEFICÁCIA DA MEDIDA: A Ausência da 

documentação referida impede o Autor de garantir seu direito na via 

judicial, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do 

resultado útil do processo. PROBABILIDADE DO DIREITO: Como ficou 

perfeitamente demonstrado, o direto da Autora é caracterizado 

necessidade indispensável da documentação solicitada e da NEGATIVA 

DE DISPONIBILIZAÇÃO PELO RÉU.(...)” Após tecer suas razões de fato e 

de direto, requereu o quanto segue: “a) A concessão da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; b) A citação do 

Réu para responder, querendo; c) A total procedência do presente pedido, 

para fins de determinar a disponibilização imediata dos documentos 

exigidos sob pena de multa diária nos termos do Art. 537 do CPC/15. d) A 

produção de todas as provas admitidas em direito; f) Desde já manifesta 

seu interesse na audiência conciliatória; g) A CONDENAÇÃO do 

Reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas de 

sucumbência, a serem revertidos para a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, devendo ser depositado no Banco nº 001 – Banco do Brasil, 

Ag. Nº 3834-2, c/c nº 1.041.044-9.” Com a inicial, vieram documentos. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido! Cuida-se de AÇÃO DE 
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EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por JOSÉ TEODORO BISPO em face 

de BANCO BRADESCO S/A. In status assertiones[1] (Teoria da asserção: 

segundo a qual, as condições da ação podem ser aferidas à luz das 

informações prestadas pelo demandante na inicial), observo que o autor 

carece do necessário interesse de agir, logo, não há condição para ao 

exercício da ação. Ocorre que este Juízo tem exigido das demandas que a 

parte autora demonstre a tentativa de solução extrajudicial da problemática 

a fim de que diante de um resultado negativo reste configurada a 

pretensão resistida e assim o interesse de agir. O fato é que se mostra 

necessário que a parte adote alguma postura proativa anterior ao 

ajuizamento da ação com vistas à resolução da problemática. No caso, 

ainda que o autor tenha demonstrado ter efetuado o prévio requerimento 

administrativo, o fez por meio da Defensoria Pública, tendo recebido a 

resposta contida no id. 11719160 - Pág. 3. Em linhas gerais, pode-se 

extrair da resposta do Banco que não houve propriamente a negativa de 

fornecimento de informações, mas que, em razão do sigilo bancário, 

condicionou o fornecimento dos documentos solicitados, mediante a 

anuência expressa do titular da conta – o que poderia ter sido suprida, 

v.g., mediante a outorga do autor à Defensoria Pública com firma 

reconhecida. Portanto, não há que se falar em negativa da instituição 

financeira em fornecer documentos pela via extrajudicial, logo não há 

pretensão resistida. Contudo, ao que parece, a atitude imediata da parte 

foi bater às portas do Judiciário para a resolução da problemática, que até 

ao momento, nos parece estar despida de resistência. Reverbero no 

sentido de que apego-me ao entendimento de que a esfera cível também 

deve pautar-se pela intervenção mínima, não por outra razão o atual 

Código de Processo Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar 

a resolução dos conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a 

facilitar que as próprias partes encontrem um “meio termo” em seus 

problemas, antes que a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. 

Ora, a exigência do Juízo no comportamento mínimo da parte em tentar 

resolver sua irresignação previamente no campo extrajudicial não se 

traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no cuidado que o Judiciário deve 

tomar em todo o país em homenagem à economia processual e ao 

interesse público. É de conhecimento público que a máquina judiciária 

encontra-se com estoque elevado de processos, para os quais os 

recursos humanos disponíveis para a resolução dos mesmos não têm sido 

suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao contento social de 

modo que a sociedade permanece insatisfeita com a prestação 

jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe a culpa 

pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Nesse sentido: AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO. -O interesse processual na ação 

cautelar de exibição de documentos, cabível como medida preparatória 

para instruir a ação principal, depende da demonstração da existência de 

relação jurídica entre as partes, da comprovação do prévio requerimento 

administrativo, não atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do 

pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual. 

Observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos. (TJMG – Apelação Cível n. 10467150005495001MG – 

15ª Câmara Cível – Publicado em 11.03.2016. Relatoria do Desembargador 

Edison Freital Leite). APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE 

PROCESSUAL. Ação cautelar exibitória de documentos ajuizada com a 

finalidade de obter documento para instruir ação principal a este 

relacionada. Falta de encaminhamento prévio de pedido administrativo. 

Pretensão resistida não configurada. Ausência de interesse processual. 

Extinção da Ação cautelar. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 24/09/2015). É bem certo que os 

tribunais têm concentrado tais exigências em campos específicos do 

direito, o que não se vê com muita frequência no campo do direito do 

consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista do Estatuto do 

Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não pode elidir do 

ordenamento jurídico preceitos básicos do campo processual de modo que 

este Juízo compreende a necessidade de se exigir a demonstração prévia 

da pretensão resistida até mesmo na seara consumerista – a fim de 

promover a salvaguarda dos fatores mencionados aqui no início - quais 

sejam, o interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz. Deste 

modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão resistida, neste 

caso, é de se reputar inexistente a condição necessária ao ajuizamento 

da ação, qual seja, o interesse de agir. Logo, a inicial deverá ser 

indeferida com base no art. 330, III do Código de Processo Civil.[2] É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 330, III, todos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Isento de custas. Cáceres/MT, 09 

de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito 

[1] As condições da ação devem ser aferidas in status assertiones, isto é, 

à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas 

produzidas no processo. (MARINONI e MITIDIERO. In Código de Processo 

Civil comentado artigo por artigo. 4ª edição: Revista dos Tribunais, 2012. 

Página 261). [2] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o 

autor carecer de interesse processual;

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 38827 Nr: 4112-75.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONTEC-PRESTADORA DE SERVIÇOS, RICARDO 

JESUS DE CASTRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELIS - 

OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO, nos termos dos arts. 152 e 203, § 4o. do NCPC e Provimento 

n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, que, compulsando os autos, no momento da 

expedição do PRECATÓRIO, verifiquei a inexistência do CNPJ da pessoa 

jurídica ODONTEC, tanto nos autos quanto no sistema APOLO, razão pela 

qual INTIMO novamente a parte EXEQUENTE, na pessoa de sua 

procuradora, para que INFORME NOS AUTOS o CNPJ da referida empresa, 

considerando que o número informado na petiçao de fl. 108, refere-se ao 

CPF do representante da empresa, Sr. Ricardo Jesus de Castro Lima, NO 

PRAZO DE 5 (cinco) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 91471 Nr: 6632-32.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DARIO DE SOUZA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 02 

volumes (204 folhas)e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO o Requerente, via DJE/MT, para que requeira o que 

entender pertinente no prazo de 30 dias, nos termos do art. 611 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 49217 Nr: 6369-39.2005.811.0006

 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: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 
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OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 02 

volumes (331 folhas)e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, para que requeira o que 

entender pertinente no prazo de 30 dias, nos termos do art. 611 da CNGC.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002303-13.2016.8.11.0006 REQUERENTE: PAULO RICARDO CARDOSO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011417-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GONCALVES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011417-51.2016.8.11.0006 Requerente: 

Diego Goncalves Neves Requerido: Vivo S.A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

em que a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de 

crédito indevidamente e sem notificação. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Não havendo preliminares a 

serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, 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. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 
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conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Por fim, indefiro o pedido contraposto pois no caso dos autos é patente a 

falta de liquidez do pedido formulado de forma genérica, o que é 

expressamente vedado, de modo a se evitar a prolação de sentença 

ilíquida (art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099 /95). Ante o exposto: 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Ante os 

indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que 

remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as 

providências cabíveis. 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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011509-97.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. L. D. B. A. (REQUERENTE)

SELISA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Processo: 8011509-97.2014.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com pedido de tutela específica de urgência ajuizada por NATHALI 

VITORIA LEITE DE BARROS ALVARES representada por sua genitora 

SELISA DA SILVA LEITE em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, requerendo, todas as providências necessárias para 

fornecimento do fármaco: VIGABATRINA 500mh (Sabril), sendo três 

caixas por mês, pelo período em que se fizer necessário. A inicial veio 

acompanhada dos seguintes documentos: documentos pessoais, 

declaração de hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da 

cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de 

providência e resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos 

pelo Autor. É o necessário. Decido. Tratando-se de matéria que independe 

da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a 

necessidade de remédio, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para pagar Ademais, os 

requeridos deixaram de apresentar contestação. É entendimento pacífico 

que os Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à 

saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os 

direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal 

de garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso 

universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção. O direito à 

saúde configura direito fundamental, o que exige do Estado, no âmbito 

federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações 

positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao 

Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, 

tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da 

própria existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011930-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA STEFANY DA SILVA KRUTSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011930-19.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 4154595), e não consta nos autos qualquer justificativa para 

sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011928-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA STEFANY DA SILVA KRUTSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011928-49.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 4154211), e não consta nos autos qualquer justificativa para 

sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011929-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA STEFANY DA SILVA KRUTSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011929-34.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 4154695), e não consta nos autos qualquer justificativa para 

sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012175-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEITE SENES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012175-30.2016.8.11.0006 Requerente: 

Eduardo Leite Senes Da Silva Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. Não havendo 

preliminares, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova de contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma ou áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

hipótese de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a 

instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao 

consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que 

integram o fortuito interno das suas operações. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 

responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço 

pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do ônus que lhe incumbia, 
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tendo em vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a reclamante à 

declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição 

do nome do autor é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, bem como determino a exclusão definitiva do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003025-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011552-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA CRIADO OAB - MT0015325A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011552-97.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que os danos 

morais não foram comprovados. 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. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011710-55.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8011710-55.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por AILTON 

BERNARDO DOS SANTOS em face do Estado de Mato Grosso e Município 

de Cáceres, que requerendo a realização do procedimento cirúrgico de 

descompressão de Nervo Fibular, conforme prescrição médica. A inicial 

veio acompanhada dos seguintes documentos: documentos pessoais, 

declaração de hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da 

cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de 

providência e resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos 

pelo Autor. É o necessário. Decido. Quanto a preliminar de ausência de 

interesse de agir alegada pelo segundo requerido vejo que não merece 

prosperar, uma vez que não pode o ente público se esquivar de seu dever 

de assistência médica sob o escudo de hipossuficiência do município, isto 

é, limitação orçamentária. Sendo assim, rejeito a presente preliminar. 

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também alegada pelo segundo 

requerido não merece ser acolhida, vez que a direito a vida e à saúde é 

um direito público subjetiva assegurada pela Constituição Federal a todos 

os cidadãos, principalmente àqueles que são carentes, uma vez que 

saúde está incluídas entre os direitos sociais, senda dever comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entes políticos com 

responsabilidade solidária. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

análise dos autos depreende-se que a necessidade de assistência 

médica, conforme prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem 

condições financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes 

Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a 

Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a 

saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos 

o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos 

serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011827-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011827-12.2016.8.11.0006 Requerente: 

Jaconias Dias Requerido: Vivo S.A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inscrito 

no cadastro restritivo de crédito indevidamente. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 
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ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, 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. Por fim, ACOLHO o pedido contraposto, determinando 

que a parte autora pague à requerida o valor de R$ 110,35 (cento e dez 

reais e trinta e cinco centavos). Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, determinando 

que a parte autora pague o débito em aberto no valor de R$ 110,35 (cento 

e dez reais e trinta e cinco centavos), acrescido de juros e corrigida 

monetariamente a partir do vencimento da fatura. Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Ante os 

indícios de irregularidade apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que 

remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as 

providências cabíveis. 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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012203-32.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012203-32.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte autora, no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi omissa quanto aos 

danos morais, bem como foi obscura em relação a declaração de 

inexistência do contrato. 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. Nota-se que a 

autora não trouxe aos autos comprovante de negativação; somente o 

comunicado de que seu nome poderia ser inserido no cadastro restritivo 

de crédito, portanto, o caso em discussão não configura danos morais in 

res ipsa. Ainda, não há obscuridade quanto à declaração de inexistência 

do contrato. 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. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011831-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ERICKS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011831-49.2016.8.11.0006 Requerente: 

Leonardo Ericks Da Silva Requerido: Vivo S.A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

Requerido arguiu preliminar de incompatibilidade com as disposições da Lei 

9.099/95, pela necessidade de perícia. Cediço que o art. 370, do Código de 

Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção 

das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se 

mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 
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extintivos de sua responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações 

da autora, tenho que o débito da restou comprovado, pois a Requerida 

trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes devidamente 

assinado pela autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança 

das assinaturas do contrato com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, 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. Por fim, indefiro o pedido 

contraposto pois no caso dos autos é patente a falta de liquidez do pedido 

formulado de forma genérica, o que é expressamente vedado, de modo a 

se evitar a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099 /95). Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. 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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012179-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8012179-67.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 4163424), e não consta nos autos qualquer justificativa para 

sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011389-54.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011389-54.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte Requerida, no 

qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta foi omissa 

quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ. 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. Conforme fundamentado na r. sentença, as demais restrições 

em nome da parte autora são posteriores à restrição lançada pelo 

Requerido, portanto, não estão presentes os requisitos elencados na 

supracitada súmula. 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. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT0017091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011899-33.2015.8.11.0006 Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, reconheço o erro material apontado pelo 

Embargante. Assim, acolho o pedido de retificação do polo passivo, 

passando a sentença a ter a seguinte redação: “Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO 

DE LIMINAR proposta por ANA MARIA DA SILVA MIRANDA em desfavor 

de OI MOVEL S.A, alegando que embora não tenha contratado com a 

Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito.” No 

mais, permanece inalterada a r. sentença proferida. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003729-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003729-60.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de 

Audiência (Evento Id. nº 6069397), e não consta nos autos qualquer 

justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010693-52.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO BEVILACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT0017091A (ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes da R sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010693-52.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO BEVILACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT0017091A (ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010693-52.2013.8.11.0006 Vistos etc., No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada 

sustenta, com razão, que a decisão não analisou o pedido de audiência de 

instrução formulado pelo autor. Ocorre que razão assiste ao Embargante. 

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, tornando 

sem efeito a r. sentença e determinando que seja designada audiência de 

instrução e julgamento. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012390-40.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 5801306.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-44.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE TOSSUE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010010-44.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por LEIDIANE 

TOSSUE NUNES em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, que requerendo procedimento de neurocirurgia endovascular 

(embolização ou procedimento neurocirúrgico), conforme prescrição 

médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, laudos médicos 

informando a urgência da cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, 

ofícios de pedido de providência e resposta deste. A liminar foi deferida 

nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. Decido. Tratando-se de 

matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de assistência médica, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 
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Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-44.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE TOSSUE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010010-44.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por LEIDIANE 

TOSSUE NUNES em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, que requerendo procedimento de neurocirurgia endovascular 

(embolização ou procedimento neurocirúrgico), conforme prescrição 

médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, laudos médicos 

informando a urgência da cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, 

ofícios de pedido de providência e resposta deste. A liminar foi deferida 

nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. Decido. Tratando-se de 

matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de assistência médica, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012390-40.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012390-40.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que os danos 

morais não foram comprovados. 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. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012856-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

 

Processo: 8012837-28.2015.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT ajuizada por VALDINEI 

ALVES DE SOUZA. Compulsando os autos, verifico que não há laudo 

atestando sua incapacidade laborativa, constando o percentual da 

invalidez. É cediço que, conforme os precedentes atuais da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sabe-se que os 

Juizados Especiais possuem competência para o julgamento de ações 

indenizatórias relativas ao DPVAT, mas apenas nas hipóteses em que o 

laudo pericial que embasa o pedido tenha sido realizado por perito oficial e 

nele conste a ocorrência da invalidez permanente em razão de acidente 

automobilístico e o percentual dessa invalidez: EMENTA RECURSO 

INOMINADO. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

APLICAÇÃO DA TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova suficiente do 

grau da invalidez da parte requerente, revela-se imprescindível a 

realização de prova pericial, o que afasta a competência do Juizado 

Especial, impondo-se, por conseguinte, a extinção do processo, sem 

resolução do mérito. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

180752420118110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016. NELSON DORIGATTI – Juiz de 

Direito). Significa dizer que a invalidez deverá ser quantificada e, para que 

isso ocorra, é necessária a existência de laudo oficial ou a realização de 

prova pericial, os quais deverão identificar, ponderadamente, o grau da 

invalidez, a quantificação e a classificação do percentual de debilidade de 

membro ou função, nos moldes da tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Ora, 

não havendo nos autos laudo oficial que atenda a esses requisitos, 

somente restaria a alternativa da realização de perícia médica, providência 

esta que caracteriza complexidade da matéria e torna os Juizados 

Especiais, neste caso, absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito (art. 51, II, da Lei n. 9.099/95), como preconiza o Enunciado 

nº 54 do FONAJE: “A menor complexidade da causa, para fixação da 

competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.” Portanto, diante da impossibilidade de julgar a presente demanda 

por falta do percentual de incapacidade permanente, torna-se necessária 

a perícia judicial e, consequentemente, impõe o reconhecimento da 

incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Posto isso, declaro de ofício 

a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 

55, caput, da Lei nº 9.099/95. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011635-55.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO CABREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011635-55.2011.8.11.0006 REQUERENTE: EURICO CABREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes juntado nos autos, 

fazendo seus termos parte integrante desta decisão, conforme dispõe o 

art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, arquive-se observando 

as cautelas e anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o desarquivamento e postular a 

execução nos mesmos autos. Sentença publicada eletronicamente. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012507-31.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ PASSOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GATTASS (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012507-31.2015.8.11.0006 Requerente: 

Benedito Luiz Passos - ME Requerido: Rubens Gattass Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, em que a parte 

autora alega contratou o serviço de manutenção de seu veículo assinando 

as ordens de serviços, mas não adimpliu com todos os valores oriundos 

das manutenções realizadas no veículo. Ao final requer seja o requerido 

condenado a efetuar a pagar o restante da quantia devidamente corrigida. 

Foi decretada a revelia da requerida em Id. 4974106. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. O réu é revel, e disso 

decorre a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e não 

há nos autos prova a infirmar essa presunção. Nesse caso, os fatos 

narrados não precisam ser sustentados por documentos colacionados 

pela parte autora, já que os fatos narrados são presumidamente 

verdadeiros em razão da revelia, somente afastando-se esse 

reconhecimento de veracidade se provado o contrário. Sendo assim, 

havendo revelia, os fatos alegados tornam-se verdadeiros, salvo prova 

em contrário, e como não há nos autos prova em contrário, outro caminho 

não há a não ser julgar parcialmente procedente a pretensão do autor, 

para fins de condenar o requerido a efetuar o pagamento dos valores 

ainda não quitados. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida 

na peça inicial e, por consequência, condeno o reclamado a pagar à parte 

autora a importância de valor de R$ 5.223,72 (cinco mil, duzentos e vinte e 

três reais e setenta e dois centavos) – total à época dos fatos –, devendo 

ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar do 

vencimento da fatura e o faço, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o 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. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011977-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE MATOS SEQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011977-90.2016.8.11.0006 Requerente: 

Gilmar De Matos Sequeira Requerido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inscrito 

no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Primeiramente indefiro o pedido da requerente de desistência da 

ação formulado em sua manifestação após a contestação em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica, posto que o pedido denota má-fé da 

parte autora, que após movimentar a máquina judiciária somente se 

manifestou pela desistência da ação após ser confrontada com provas 

que levariam à improcedência da ação, considerando que é possível 

comprovar a extrema semelhança da assinatura lançada no contrato 

apresentado pela requerida com as assinaturas constantes no 

documentos trazidos com a inicial, sem necessidade de realização de 

perícia grafotécnica, razão pela qual rejeito o pedido da autora. O 

Requerido arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial pela 

necessidade de perícia grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de 

Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção 

das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se 

mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações 

da autora, tenho que o débito da restou comprovado, pois a Requerida 

trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes devidamente 

assinado pela autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança 

das assinaturas do contrato com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, 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. Em relação à ausência de 

previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade do órgão 

mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de 

Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – 

CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A prévia notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em 

órgão restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de 

tal cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável 

por notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. 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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010650-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA SANT ANNA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010650-81.2014.811.0006 Reclamante: 

Antonio De Padua Sant Anna Muniz Reclamado: Fundo De Investimento Em 

Direitos Creditorios Naopadronizados PCG-Brasil Multicarteira, e Banco 

ABN Amro Real S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA em que o autor alega que possui um pátio/garagem onde 

guarda a pedido das instituições financeiras veículos apreendidos por 

ordem judiciais, e que o fiel depositário do veículo que se identificou como 
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funcionário da requerida Banco ABN Amro Real S.A. deixou um veículo na 

garagem da autora e informou que logo entraria em contato para verificar 

a forma de pagamento do referido aluguel, bem como o procedimento que 

seria adotado quanto ao destino do automóvel, o que nunca aconteceu. 

Narra que procurou tanto o fiel depositário quanto a requerida ABN Amro 

Real S.A., entretanto a requerido afirmou desconhecer os fatos, e 

informando que em seu sistema possuía informação de que o débito 

constante do veículo, cuja a devedora é a Sra. Sueli Aparecida Joazeiro, 

fora repassada mediante cessão de crédito ao Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados PCGBRASIL Multicarteira. Ao final 

requer o pagamento dos valores referentes aos serviços prestados de 

aluguel. A preliminar suscitada pelas requeridas se confunde com o mérito 

e com ele será analisada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do 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 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, e especificando as 

provas que pretende produzir. Pelos documentos acostados aos autora, 

não restou comprovado que o veículo foi entregue pela requerida à autora 

ou que ainda esteja em seu pátio/garagem. O único documento juntado 

pela autora que diz respeito ao veículo discutido, é um Auto de Busca e 

Apreensão, entretanto, não consta em tal documento qualquer indicação 

de que o veículo teria sido entregue à autora, não sendo documento hábil 

a comprovar os fatos alegados pela reclamante. Nesses casos, cabe ao 

Autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, isto é, deveria 

demonstrar que o veículo foi entregue à ele e que o serviço foi 

efetivamente prestado, o que não restou configurado nos autos. Dessa 

forma, não provada a prestação de serviço, não se desincumbiu o autor 

do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), de 

modo que não se pode atribuir aos requeridos o dever de efetuar o 

pagamento almejado pelo autor, razão pela qual a improcedência da ação 

é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na peça e o faço, com resolução de mérito, a teor do 

que dispõe o 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. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado, 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

29/08/2017 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal, bem como da 

decisão proferida nos autos que segue abaixo transcrita: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1001442-90.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: MARCELO DE SOUZA VIEIRA 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, em correição. A 

documentação juntada com a inicial não é hábil a levar à convicção da a 

probabilidade do direito, sendo este um dos requisitos para concessão de 

tutela de urgência antecipada. Diante do exposto, indefiro, por ora, o 

pedido de liminar pretendido. No mais, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação e aguarde-se a realização da mesma. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado 

eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4993526 17030813385819100000004944432

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003604-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1003604-58.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA LEITE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito ao qual confirma ter relação consumerista com a reclamada por ter 

realizado a compra com o cartão do banco na loja das Casas Bahia de 

forma parcelada, mas alegou que ainda está pagando as parcelas, porem 

foi negativado pelo valor total da dívida. Ao final o requerente pugnou pelo 

provimento de declaração de ser indevida a restrição objeto desta 

demanda, bem como pela condenação da Requerida a reparação por 

danos morais no importe de R$ 15.000,00(quinze mil reais). É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por 

não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 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. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de Improcedência. Não 

há dúvida acerca da existência da restrição do nome da requerente junto 

ao órgão de proteção ao crédito, porquanto tal situação vem assentada 

pelo extrato de restrição juntado na exordial, indicando a existência de 

débito do autor em favor da requerida. Verifico ainda dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópia de documento pessoal de Carteira de 

Habilitação, procuração “ad judicia”, comprovante de residência e o 

contrato de compra e venda do celular. 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. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem 

caráter absoluto. Ademais, cabe à parte autora o ônus da prova, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, II do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 87 de 547



Código de Processo Civil. No caso, conquanto a parte autora tenha 

afirmado que não tem qualquer pendência com o mesmo, não juntou 

comprovante capaz de demonstrar o referido pagamento das faturas do 

cartão de credito alegado na impugnação, bem como a alegada quitação 

dos débitos após a presente ação. Na hipótese vertente, cabia ao autor 

juntar o respectivos comprovantes de pagamento do referido débito, ou ao 

menos apresentar o comprovante de pagamento do débito apresentado na 

contestação, na impugnação. Assim, ante a ausência de provas em 

contrário, presume-se verdadeira a versão apresentada pela reclamada. 

A consequência do descumprimento do ônus mencionado é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. 

Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações 

trazidas pela requerida, apresentando todos os dados pertinentes, além 

do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte autora deveria, 

quando da impugnação trazer aos autos comprovação do que ali alegou 

fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Novo Estatuto 

Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de 

referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si 

só à certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA 

PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal 

ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se 

provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, 

Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) E mesmo adotando a falta de notificação do 

encaminhamento dos dados do autor para os órgãos de proteção, tenho 

que a reclamada, não guarda responsabilidade pelo evento, pois, a 

responsabilidade pelo envio da notificação de inclusão dos dados nos 

órgãos de proteção ao crédito é do órgão restritivo, segundo posição 

exarada pelo STJ, vide a súmula 359 a qual abaixo se reproduz: “Cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição.” Assim sendo, tenho que não 

cabia ao BANCO BRADESCO S/A a responsabilidade pelo 

encaminhamento de notificação dando conta do encaminhamento dos 

dados da autora para os órgãos de proteção, por assim, não cabe 

responsabilização sobre a demandada em face de danos morais alegados 

na inicial. Nesse sentido, in verbis: “DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE PREVIA COMUNICAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AFASTADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. A responsabilidade dos 

órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se 

restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido 

pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Os 

órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma 

solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas por 

seus associados.” (RNEI, 122/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS 

SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL/MT, Data do Julgamento 28/06/2011, Data 

da publicação no DJE 01/07/2011) (destaquei) Não merece acolhimento, 

portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que não houve 

abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos pendentes 

de quitação. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por ANTONIO DA SILVA LEITE em desfavor do 

BANCO BRADESCO S.A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001442-90.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARCELO DE SOUZA VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes 

juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, 

conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMI OLIVEIRA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/08/2017 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1003260-77.2017.8.11.0006 REQUERENTE: IRAMI OLIVEIRA 

SILVA FERREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com pedido de liminar proposta por Irami Oliveira Silva Ferreira em face de 

Claro S/A. Em síntese, a parte Requerente alega que foi surpreendida com 

a informação de que seu nome estava com restrição junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Aduz ainda, que em consulta ao SPC/SERASA 

constatou que a negativação foi feita pela Requerida, referente ao 

contrato n. 00000000000223708369, débito no valor de R$631,68 

(seiscentos e trinta e um reais e sessenta e oito reais), do qual a parte 

autora desconhece a procedência, razão pela qual recorre ao judiciário. 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos narrados na 

inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase 

inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam a 

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

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 

Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do 

art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino 
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a Requerida que providencie, imediatamente, a retirada do nome da 

Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente 

ao contrato n. 00000000000223708369, débito no valor de R$631,68 

(seiscentos e trinta e um reais e sessenta e oito reais), até decisão 

ulterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado 

eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 7299307 17052317274161100000007224760

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMI OLIVEIRA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003260-77.2017.8.11.0006 REQUERENTE: IRAMI OLIVEIRA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes 

juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, 

conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004005-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MORAES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO o Advogado da autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos 

(ID-8700709) e da audiência de conciliação designada para dia 26 de 

setembro de 2017, às 14h30min (MT), devendo estar no ato acompanhado 

de seu cliente independentemente de intimação pessoal, sob pena de 

condenação em contumácia. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011197-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR TEOTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011197-87.2015.8.11.0006 Requerente: 

Valdemir Teotonio Requerido: Itau Unibanco S/A VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE em que a autora alega que teve seu nome inscrito no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sua contestação, a parte 

requerida pugnou pela designação de audiência de instrução, no entanto, 

diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos 

de provas constantes nos autos, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte requerente, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que é o 

caso dos autos, pois, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passamos ao mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, 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. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 
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Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. 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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004005-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MORAES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004005-57.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ALINE MORAES DA CUNHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes juntado nos 

autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, conforme 

dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003312-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARCIA SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MIURA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/08/2017 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003312-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARCIA SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MIURA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003312-73.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SUELY MARCIA SALLES 

REQUERIDO: SUPERMERCADO MIURA LTDA Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 

9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes 

as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo as Partes da audiência de conciliação designada para o dia 

05/09/2017 às 16:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002015-31.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ADAO DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes 

juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, 

conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado, 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/09/2017 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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WEVERTON DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001571-95.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WEVERTON DE ASSIS 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 

9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes 

as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010313-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ROBERTO VILLAS BOAS DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8010313-24.2016.8.11.0006 Requerente: 

Celso Roberto Villas Boas De Oliveira Leite Junior Requerido: Lojas 

Avenida S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 

Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão 

posta em Juízo. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL. Não havendo preliminares, passa-se 

ao exame do mérito da lide colocada à apreciação do Poder Judiciário. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Os direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a autora alega que efetuou compra junto à 

requerida em 05 parcelas no valor de R$ 49,40, mas que no momento do 

pagamento lhe foi cobrado R$ 58,79, e que a atendente da requerida 

informou que o acréscimo se referia a anuidade básica e assistência casa 

mais, tarifas que constavam no contrato assinado pelo autor. Aduz que 

efetuou o pagamento de 02 parcelas da compra, e que ao pedir o valor do 

débito para quitação do mês de fevereiro, constava o valor de R$ 154,68, 

e que o não pagamento das parcelas indevidas fez com que o autor 

tivesse seu nome inserido no cadastro de devedores. No entanto, a parte 

ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio 

de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Pelas 

provas trazidas pela defesa, ficou evidenciado que a autora efetuou 

compra na loja da requerida, gerando anuidade, tudo conforme Termo de 

Adesão Cartão, devidamente assinado pela autora, não devendo, 

portanto, alegar desconhecimento dos termos ali expressos. Sendo assim, 

ficou demonstrado suficientemente a legitimidade da cobrança, não 

havendo que se falar em danos morais. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001571-95.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WEVERTON DE ASSIS 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 

9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes 

as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/09/2017 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1001695-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO BENEDITO 

ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

reconsideração de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por João Benedito Alves de Arruda 

em face da requerida BV Leasing – Arrendamento Mercantil S/A, 
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consistindo o pedido de tutela antecipada na remoção do protesto no nome 

da reclamante junto ao Segundo Tabelionato de Notas e de Protesto de 

Bauru, do SCPC Boa Vista e demais cadastros restritivos. O autor trouxe 

na manifestação, relatos do Processo n° 8012597-78.2011.811.0006, em 

que se pode extrair o contrato de financiamento nº 517363 e o mesmo 

veículo citado nos extratos apresentados. Assim, os fatos narrados na 

inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase 

inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam a 

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

processo, além do que, a cobrança acima mencionados, sem motivo 

justificado evidencia o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” a justificar 

a concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, 

também não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado 

o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a 

tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos 

fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pela reclamante e determino a expedição 

de mandado à reclamada determinando que a mesma proceda a exclusão 

de PROTESTO, SCPC e demais cadastros restritivos do nome e CPF da 

reclamante no que se referir aos débitos discutidos na presente ação, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até decisão ulterior, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), com 

incidência a partir do 2º dia útil contados da intimação desta decisão, até o 

máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 6677837 17050718312650600000006611607

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001695-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO BENEDITO ALVES DE 

ARRUDA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes juntado nos autos, 

fazendo seus termos parte integrante desta decisão, conforme dispõe o 

art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, arquive-se observando 

as cautelas e anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o desarquivamento e postular a 

execução nos mesmos autos. Sentença publicada eletronicamente. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012021-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO VICENTE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8012021-46.2015.8.11.0006 Vistos etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de antecipação da tutela ajuizada por 

REGINALDO VICENTE RIBEIRO em desfavor do FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, requerendo a 

revisão de contagem de pontos, etapa classificatória, no concurso público 

Edital 001/2013 – UNEMAT, no qual o autor concorreu ao cargo de docente 

de área de bioquímica para o campus de Alta Floresta-MT. Relata que os 

critérios de avaliação elencados no Edital não foram obedecidos, havendo 

irregularidade na valoração da prova de títulos. Prossegue argumentando 

que inconformado com o resultado, interpôs recurso administrativo que foi 

indeferido pela Requerida. A tutela antecipada vindicada foi indeferida. O 

Requerido apresentou contestação suscitando ausência de interesse de 

agir, pois, o concurso foi homologado em 20.12.2013, tendo sido 

nomeados vários candidatos aprovados, portanto, impossível uma 

candidato realizar apenas uma etapa do concurso; no mérito argumenta 

sobre a limitação do poder judiciário ao examinar atos administrativos. É o 

relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de 

outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, indeferindo o pedido de audiência de instrução 

requerido pelo autor. A preliminar suscitada pela Requerida confunde-se 

com o mérito e com o mesmo será analisada. A elaboração de editais e 

critérios de avaliação está inserido na discricionariedade da 

administração, cabendo ao Poder Judiciário somente o exame da 

observância dos princípios da legalidade estrita, moralidade, 

proporcionalidade e razoabilidade. Observo no presente caso que a nota 

alcançada pelo autor não foi suficiente para sua aprovação no certame, 

razão pela qual requer a revisão dos critérios adotados na avalição. Não 

vislumbro na hipótese qualquer ilegalidade ou abuso na conduta 

administrativa atacada, pois esta amparou-se na discricionariedade ao 

fixar os critérios de avaliação. Ademais, ainda que restasse demonstrada 

a ocorrência de qualquer ilegalidade, é certo que ocorreu a perda 

superveniente do objeto, tendo em vista que o concurso público já se 

encerrou, tendo seu resultado sido devidamente homologado e tendo 

havido, inclusive, a posse dos aprovados. Ressalto que o autor ingressou 

com a demanda somente após a homologação do concurso. Assim, não 

atenderia ao princípio da isonomia determinar que a Requerida reabra uma 

etapa do concurso para um único candidato, sopesando ainda, que 

trata-se de concurso já homologado. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, 

extingo o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011262-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011262-48.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A., no qual alega 
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ter sido a sentença omissa. 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, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

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. 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. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004836-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENTO BIANCHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004836-08.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE BENTO BIANCHINI 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., MOTOROLA INDUSTRIA LTDA 

Vistos, etc. HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo havido entre as partes no PROCON desta 

Comarca, e, com supedâneo no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

julgo EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004839-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004839-60.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MICHAEL THIAGO PAIXAO DE 

JESUS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA 

Vistos, etc. HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo havido entre as partes no PROCON desta 

Comarca, e, com supedâneo no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

julgo EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004842-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SEMP AMAZONAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004842-15.2017.8.11.0006 REQUERENTE: NILZA MARIA DE ALMEIDA 

COSTA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SEMP AMAZONAS S.A. Vistos, etc. 

HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e legais efeitos o 

acordo havido entre as partes no PROCON desta Comarca, e, com 

supedâneo no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias. Sentença publicada 

eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011168-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO LIVRAMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011168-03.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A., no qual alega 

ter sido a sentença omissa. 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, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

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. 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. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010889-17.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A., no qual alega 

ter sido a sentença omissa. 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 
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judicando que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

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. 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. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011042-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE RENATA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8011042-50.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A., no qual alega 

ter sido a sentença omissa. 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, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

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. 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. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8011051-12.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A., no qual alega 

ter sido a sentença omissa. 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, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

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. 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. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010887-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010887-47.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A., no qual alega 

ter sido a sentença omissa. 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, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

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. 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. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011202-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011202-75.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A., no qual alega 

ter sido a sentença omissa. 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, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

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. 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. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012016-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011201-61.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MAIA DA SILVA SGOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007274-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LUCIA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DIONISIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010329-75.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com pedido de tutela específica de urgência ajuizada por KARINE DIONISIO 

DOS SANTOS em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, 

requerendo, todas as providências necessárias para o fornecimento do 

fármaco ou similares: INSULINA GLARGINA frasco de 10 ml, sendo 04 

(quatro) frascos por mês, durante todo período em que se fizer 

necessário. A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, laudos médicos 

informando a urgência da cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, 

ofícios de pedido de providência e resposta deste. A liminar foi deferida 

nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. Decido. Quanto a 

preliminar de ilegitimidade passiva, alegada pelo primeiro requerido não 

merece ser acolhida, vez que a direito a vida e à saúde é um direito 

público subjetiva assegurada pela Constituição Federal a todos os 

cidadãos, principalmente àqueles que são carentes, uma vez que saúde 

está incluídas entre os direitos sociais, senda dever comum da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, entes políticos com 

responsabilidade solidária. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

análise dos autos depreende-se que a necessidade de assistência 

médica, conforme prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem 

condições financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes 

Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a 

Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a 

saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos 

o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos 

serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 
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Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007275-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010455-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010455-28.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com pedido de tutela específica de urgência ajuizada por MARIA DE 

OLIVEIRA NOGUEIRA em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, requerendo, todas as providências necessárias para 

transferência da requerente para que seja submetida a serviço 

especializado em Cuiabá/MT, qual seja, Craniotomia por Microcirurgia, 

conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes 

documentos: documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, 

laudos médicos informando a urgência da cirurgia, solicitação de 

procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e resposta deste. 

A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. 

Decido. Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir alegada pelo 

primeiro requerido vejo que não merece prosperar, uma vez que não pode 

o ente público se esquivar de seu dever de assistência médica sob o 

escudo de hipossuficiência do município, isto é, limitação orçamentária. 

Sendo assim, rejeito a presente preliminar. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de assistência médica, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010751-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010751-50.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com pedido de tutela específica de urgência ajuizada por MARIA DA 

PENHA DE MORAIS em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, requerendo, todas as providências necessárias para o 

fornecimento do medicamento OLANPAZINA 5mg - 60 comprimidos/mês, 

bem como OLAMPAZINA 10mg, 30 comprimidos/mês, conforme prescrição 

médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, laudos médicos 

informando a urgência da cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, 

ofícios de pedido de providência e resposta deste. A liminar foi deferida 

nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. Decido. Quanto a 

preliminar de ausência de interesse de agir alegada pelo segundo 

requerido vejo que não merece prosperar, uma vez que não pode o ente 

público se esquivar de seu dever de assistência médica sob o escudo de 

hipossuficiência do município, isto é, limitação orçamentária. Sendo assim, 

rejeito a presente preliminar. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a 

necessidade de assistência médica, conforme prescrição médica. No 

entanto, a Requerente não tem condições financeiras para pagar. É 

entendimento pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir 

diante do atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 

6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 
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prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o Representado encontra-se acometido de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007276-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Proc. 1001602-18.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA cc 

TUTELA DE URGÊNCIA cc RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

MORAIS, proposta pela reclamante LUIZ PAULO SILVA FREITAS em 

desfavor de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos ao crédito oriundo de relação jurídica inexistente. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado 

entre as partes. Sendo ainda, a cópia dos documentos pessoais 

compatível com os documentos aportados na inicial. Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 
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valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011120-49.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORAYNNE DOS PASSOS VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007288-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011472-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011472-02.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com pedido de tutela específica de urgência ajuizada por CRISTIANE 

CORREA em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, 

requerendo, todas as providências necessárias para o fornecimento o 

fornecimento de 06 (seis) ampolas do medicamento Zoladex 3.6 MG para a 

autora, conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada dos 

seguintes documentos: documentos pessoais, declaração de 

hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da cirurgia, 

solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e 

resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É 

o necessário. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção 

de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a necessidade 

de assistência médica, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para pagar. É entendimento 

pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do 

atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, 

elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o Representado encontra-se acometido de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004279-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

 

Proc. 1004279-21.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante 

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO em desfavor de OMNI FINANCEIRA S/A, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de 

relação jurídica inexistente. A requerente afirma que nunca contratou com 

a empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo jurídica com a 

requerida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 
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descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como CPF e RG. 

Sendo ainda, patente a fotografia e o registro de “não alfabetizado” e 

demais documentos juntados nos autos pelo próprio requerente. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007289-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MORAES CAIXETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001332-91.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante 

VICTOR MORAES CAIXETA em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 01 

pendência junto à empresa BANCO ITAUCARD , no valor de R$ 656,08 

tendo como referência o suposto contrato nº000000320806904. A 

requerente afirma que nunca contratou com a empresa requerida, bem 

como não possui nenhum vínculo jurídica com a requerida. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A requerida suscitou incompetência dos Juizados 

Especiais, no entanto, são incompetentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa. Assim, admite-se prova técnica 

informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente 

caso, é possível comprovar a deficiência da prestação do serviço, 

independentemente da realização de prova pericial, razão pela qual, 
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REJEITO a preliminar. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a 

parte autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos contrato 

entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais da 

autora, como CPF, RG e comprovante de residência. Sendo ainda, patente 

a semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos 

juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. Ademais, o 

requerido aporta aos autos as faturas com o extrato de consumo 

realizado pelo requerente e o valor dos débitos. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010373-94.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com pedido de tutela específica de urgência ajuizada por JOSUE MOREIRA 

em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, requerendo, 

todas as providências necessárias para as providências necessárias 

para que seja realizado imediatamente o procedimento de 

instrumentalização e fixação de coluna dorsal, conforme prescrição 

médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, laudos médicos 

informando a urgência da cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, 

ofícios de pedido de providência e resposta deste. A liminar foi deferida 

nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. Decido. Tratando-se de 

matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de assistência médica, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 
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homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003667-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003667-83.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

JUREMA DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, 

alegando que foi até uma loja para efetuar uma compra e no momento que 

precisou efetuar o crediário para parcelamento foi informada pelo 

atendente que seu nome constava no cadastro de inadimplentes. Assim, 

dirigiu-se ao Serviço de Proteção ao Crédito e constatou negativações, as 

quais desconhece, devendo todas ser canceladas uma vez que 

indevidas. A presente ação trata-se da restrição realizada pelo Requerido 

referente ao contrato 5274620138768000, no valor de R$ 396,48 

(trezentos e noventa e seis Reais e quarenta e oito centavos). No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em pese os argumentos apresentados pelo autor em 

sua impugnação de que não houve apresentação do contrato, o Requerido 

o trouxe aos autos termo de adesão de cartão de crédito assinado pela 

parte autora, que não foi impugnado pela mesma. Portanto, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da autora, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não 

formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe 

resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo 

temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Portanto, é 

evidente que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. No mesmo contexto, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003672-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003672-42.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ADAO DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

Em que pese o Autor ter requerido desistência do presente feito, tal ato foi 

realizado após a realização d audiência de conciliação. O art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo sem julgamento do 

mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a hipótese prevista 

no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer exceção à ausência 

do autor, como a possibilidade de fazer-se “representar” por preposto, 

cabível apenas em relação às pessoas jurídicas ou titular de firma 

individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, mesmo que com 

instrumento de mandato com poderes para transigir, isso porque a 

mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou seja, a 

presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: “Processo - 

Extinção - O não comparecimento do autor na audiência designada implica 

na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 - 

Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro Colégio 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação unânime - 

negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São Paulo, 09 

de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o direito de 

repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo se impõe 

por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas para garantir 

tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, como forma 

de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito de petição 

para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, subordinar-se às 
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regras processuais pertinentes, ao menos acompanhando o processo que 

aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo extinto o processo nos termos 

do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, determinando o arquivamento dos 

autos após o decurso do prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003698-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA SABALA (REQUERENTE)

MARICLEY SABALA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (REQUERIDO)

 

Processo: 1003698-40.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA ajuizada 

por PEDRO DA SILVA CAMPOS e EMÍLIA ROCHA CAMPOS representantes 

de MARICLEY SABALA FERREIRA representada por sua filha e 

procuradora, ADILES DA SILVA em face do Estado de Mato Grosso e 

Município de Cáceres, requerendo, todas as providências necessárias 

para as providências necessárias para clínica especializada para o 

tratamento, conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada dos 

seguintes documentos: documentos pessoais, declaração de 

hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da cirurgia, 

solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e 

resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É 

o necessário. Decido. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também 

alegada pelo segundo requerido não merece ser acolhida, vez que a 

direito a vida e à saúde é um direito público subjetiva assegurada pela 

Constituição Federal a todos os cidadãos, principalmente àqueles que são 

carentes, uma vez que saúde está incluídas entre os direitos sociais, 

senda dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entes 

políticos com responsabilidade solidária. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a necessidade de 

assistência médica, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para pagar. É entendimento 

pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do 

atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, 

elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o Representado encontra-se acometido de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FIRMINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FERNANDO MARTINS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010392-03.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por MARCIA 

FIRMINO DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO SANTANDER S.A, 

alegando que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos gravação na qual o autor 

contrata o cartão de crédito, confirmando dados pessoais, portanto, tenho 

que o débito da parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, 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. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 
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ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 1001270-51.2017.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ALEXANDRE SILVA BRANDÃO em face de 

ELETROMÓVEIS MARTINELLO, alegando que comprou produtos do 

Requerido, cujo pagamento foi parcelado em 10x, sendo o vencimento da 

primeira parcela para 27.01.2017. Entretanto, houve atraso no pagamento 

da primeira parcela e o Requerido utilizou-se de meios vexatórios para 

cobrá-lo. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, tendo em vista que o reclamante, em audiência de conciliação 

postulou pelo mesmo, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em que pese tratar-se de relação 

de consumo, no que tange à inversão do ônus da prova, tenho que 

incabível no caso em apreço, pois, não se pode presumir ou inverter o 

ônus probatório de fato negativo. Assim, a cobrança vexatória deve ser 

demonstrada por quem sofre, nos termos do artigo 373, I do CPC. As 

provas produzidas pela parte autora não demonstra a alegada conduta 

abusiva por parte da Requerida, pois, a cobrança da dívida, por si só, não 

é causa a ensejar reparação por danos morais. Inexistindo prova de abalo 

a atributo de sua personalidade, não há que se falar em dano moral 

indenizável, tratando-se a situação relatada de mero aborrecimento da 

vida cotidiana. 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. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010991-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 8010991-73.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA ajuizada 

por PEDRO DA SILVA CAMPOS e EMÍLIA ROCHA CAMPOS representantes 

de M. R. D. M em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, 

requerendo, todas as providências necessárias para as providências 

necessárias para fornecer o suplemento alimentar “Nutren Junior” ou outro 

similar, sendo 10 (dez) latas por mês, mais 30 equipos para dieta enteral e 

180 frascos para dieta com capacidade de 300 ml, totalizam o valor de R$ 

796,00 (setecentos e noventa e seis reais), conforme a prescrição 

médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, laudos médicos 

informando a urgência da cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, 

ofícios de pedido de providência e resposta deste. A liminar foi deferida 

nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. Decido. Tratando-se de 

matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de assistência médica, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN DAIANE DA SILVA ESPINOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002493-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002493-73.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

requereu a desistência do feito. (ID 6089617). POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; b) Submeto o presente 

projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020076-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

Proc. 8020076-83.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por FERNANDO JOSE DE SOUZA em 

desfavor de UNIVERSO ONLINE S/A, alegando que ao verificar o extrato 

de sua conta bancaria verificou que havia sido debitado, sem sua 

autorização, o valor de R$ 28,46 (vinte e oito reais e quarenta e seis 

centavos), referente ao pagamento de cobrança da empresa requerida. 

Afirma que desconhece o origem do débito, uma vez que nunca contratou 

com a reclamada. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Quanto a preliminar alegada pela empresa reclamada, 

verifico que não merece ser acolhida, uma vez que a parte autora trouxe 

aos autos os documentos pertinentes e necessários para a presente 

demanda. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar que O AUTOR 

EFETIVAMENTE realizou contrato, o que não fez, criando em seu desfavor 

a responsabilidade. Em sua peça defensiva, a Requerida apenas limitou-se 

a alegar que não houve qualquer conduta ilícita de sua parte capaz de 

ensejar a condenação por danos morais, uma vez que nos dados 

cadastrais da empresa o autor está como “inativo”. No entanto, conforme 

o extrato juntado pelo autor houve o desconto em sua conta bancária. 

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se a condenação da reclamada ao pagamento da repetição do 

indébito, na medida em que o valor cobrado era indevido, não havendo 

erro justificável por parte de quem o cobrou. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com os descontos indevidos em sua conta e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 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, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONFIRMAR a liminar concedida em favor da parte 

autora; DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada; CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, a título 

de danos materiais, o valor de R$ 56,92 (cinquenta e seis reais e noventa 

e dois centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, bem como CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, 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 

eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002871-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CAETANO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002871-92.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARIA DA GLORIA CAETANO DA COSTA, em face 

de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, em que a parte autora 

alega ao tentar fazer compras em alguns estabelecimentos comerciais, foi 

surpreendida com a negativa em razão de seu nome estar inserido nos 

órgãos restritivos de créditos, por débito lançado pela requerida no valor 

de R$ 150,86 (cento e cinquenta reais e oitenta e seis centavos). Sustenta 

que em momento algum realizou nenhum negócio jurídico com a requerida, 

portanto, é absolutamente ilegal a inscrição do CPF da Requerente nos 

órgãos de proteções (SERASA e SPC), uma vez que, jamais houve 

nenhum negócio jurídico entre ambos. Ao final requer a declaração de 

inexistência do débito, bem como a condenação em danos morais. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 11100576), e não consta nos autos qualquer justificativa 

para sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE RIBAS CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002398-43.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ARIANE RIBAS CESAR 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012013-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELE CRISTINA LOPES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processos 8012013-69.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por RANIELE CRISTINA LOPES DE ARRUDA em desfavor de OI 

MOVEL S.A, alegando que não contratou o serviço com o Requerido, no 

entanto, foi surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito realizado pelo Requerido. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Em sua contestação o Requerido alega 

que não há culpa em sua conduta, uma vez que o autor possui débitos 

com a empresa reclamada. Contudo, não trouxe aos autos documento 

comprobatório do débito e, portanto, a regularidade da cobrança. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se a inexistência do débito e o dever de indenizar. O dano moral é 

patente, diante dos dissabores enfrentados pela parte autora em razão do 

protesto indevido. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, uma vez que o simples fato da reclamada ter protestado 

INDEVIDAMENTE o nome do reclamante, já é suficiente para configurar o 

dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não 

depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo 

porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível 
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adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

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, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de OFICIAR, ao 

SPC e ao SERASA para providenciarem a imediata baixa do nome do 

Reclamante do cadastro de inadimplentes, referente à inclusão feita pela 

(s) Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias; DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não 

contratado; CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, 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 publica eletronicamente. 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. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004079-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN FRANCIELE EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004079-14.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA INCIDENTAL proposta por ELEN FRANCIELE EVANGELISTA 

DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A), em que a 

parte autora alega que ao tentar efetuar compras no comércio local, foi 

informada que seu nome estava incluído no cadastro de restrição ao 

crédito, por uma dívida adquirida junto a empresa que ora figura como 

Requerida no valor de pelo valor de R$ 146,36 (cento e quarenta e seis 

reais e trinta e seis centavos). Sustenta que não reconhece tal dívida, pois 

não teve e não tem qualquer pendência com a requerida A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 10635077), e não consta nos autos qualquer justificativa 

para sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003547-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003547-74.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE CARLOS DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

Em pese o Autor ter manifestado pela desistência da ação, tal ato foi feito 

após a realização da audiência de conciliação. O art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95 determina a extinção do processo sem julgamento do mérito 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a hipótese prevista 

no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer exceção à ausência 

do autor, como a possibilidade de fazer-se “representar” por preposto, 

cabível apenas em relação às pessoas jurídicas ou titular de firma 

individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, mesmo que com 

instrumento de mandato com poderes para transigir, isso porque a 

mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou seja, a 

presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: “Processo - 

Extinção - O não comparecimento do autor na audiência designada implica 

na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 - 

Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro Colégio 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação unânime - 

negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São Paulo, 09 

de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o direito de 

repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo se impõe 

por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas para garantir 

tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, como forma 

de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito de petição 

para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, subordinar-se às 

regras processuais pertinentes, ao menos acompanhando o processo que 

aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo extinto o processo nos termos 

do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, determinando o arquivamento dos 

autos após o decurso do prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-39.2013.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010183-39.2013.8.11.0006 REQUERENTE: ROSANA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos, etc. Verifica-se dos autos (ID 

4173839) que a parte Autora foi intimada a se manifestar acerca dos ID: 

2721571 e 3072552, sob pena de arquivamento, deixando transcorrer o 

prazo fixado sem que houvesse qualquer manifestação. Assim, a extinção 

do presente processo é medida que se impõe, posto que uma ação não 

pode eternizar-se no tempo por omissão da parte autora. Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Sem 

custas. Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004824-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERAILZA DA COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004824-91.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GERAILZA DA COSTA 

VIANA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, em que a parte autora alega 

que 11 de julho de 2017 a parte autora tentou efetuar uma compra 

mediante crediário, todavia após informar seus dados pessoais (CPF), foi 

surpreendida com a informação de que seu cadastro havia sido reprovado 

pela análise de crédito, em virtude da existência de restrição em seu nome 

lançado pela requerida. Afirma que em contato com a requerida informou 

que o débito constante em seu CPF não foi por ela contraída, e solicitou a 

baixa da restrição, entretanto, o preposto da requerida informou que nada 

poderia fazer. Sustenta que jamais efetuou qualquer contratação com a 

requerida, pugnando ao final pela declaração de inexistência do débito, 

bem como pela condenação em danos morais. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento 

Id. nº 11077153), e não consta nos autos qualquer justificativa para sua 

ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002133-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002133-41.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA GORETE LOURENCO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela 

deve ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002538-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA ROCHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005139-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA PONTUAL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Processo: 1005139.22.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSANIA PONTUAL 

GONÇALVES em face de BANCO BRADESCO S/A, em que a parte autora 

alega que compareceu até um determinado comércio no centro da cidade, 

a fim de abrir um cadastro para efetuar compras a prazo e a crediário, 

contudo, ficou impossibilitada de efetuar as compras, uma vez que foi 

informada pelo atendente que não poderia realizar a venda, tendo em vista 

que havia sido constatado através do sistema da loja que o Autor estava 

com restrição em seu nome lançada pela requerida, no valor de R$ 86,56 

(Oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Aduz não reconhecer o 

débito, e ao final requer a anulação do negócio jurídico, declarando 

inexigível a dívida cobrada pela Ré, o cancelando o contrato e todos os 

débitos, pugnando ainda pela condenação em danos morais. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 11096006), e não consta nos autos qualquer justificativa 

para sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004474-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA SOUZA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004474-06.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012895-31.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON PAIXAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012895-31.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A, no qual alega 

ter sido a sentença omissa. 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, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que dano moral não restou comprovado nos autos não merece prosperar 

uma vez que foi devidamente fundamentada na sentença à atitude abusiva 

de inserir o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito sem 

comprovar a legitimidade do débito. 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. 

Diante do 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. Em que pese à 

existência de embargos de declaração aportado pela parte autora no ID 

n.º 8104327, verifico que se trata apenas de erro material, podendo ser 

retificado até mesmo de ofício. Sendo assim, onde consta SALVADOR 

GONÇALVES JUNIOR, na verdade, deve constar ADEILSON PAIXÃO DOS 

SANTOS. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004558-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004558-07.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 
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exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004618-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004618-77.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007290-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA LOUZADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/03/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002612-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1002612-34.2016.8.11.0006 Requerente: 

Osmar Ferreira Dos Santos Requerido: Losango Promocoes De Vendas 

Ltda. VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE 

LIMINAR em que a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro 

restritivo de crédito indevidamente. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A parte autora pugna pelo 

reconhecimento da revelia ante a ausência da requerida em audiência de 

conciliação. No rito dos Juizados Especiais, a revelia é reconhecida em 

razão do não comparecimento da parte reclamada na audiência de 

conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 9099/95). Se a 

parte reclamada não comparece na audiência, mas apresenta 

tempestivamente sua contestação, ainda assim há revelia, contudo, neste 

caso, não obstante a presunção relativa quanto à matéria fática, o juiz 

deve avaliar as provas existentes nos autos, especialmente as 

documentais. “RECURSOS INOMINADOS - CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO EM FOLHA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RECLAMADO 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REVELIA DECRETADA - 

CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVAS EM FAVOR DO RÉU REVEL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - 

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - COBRANÇA DEVIDA - DANO MATERIAL 

E MORAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO. 

RECURSO DA CONSUMIDORA IMPROVIDO. A revelia impõe a presunção 

relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à 

procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que 

demonstrem o contrário do alegado. O réu revel que apresenta 

contestação tempestivamente pode intervir no processo no estado em que 

se encontra e, inclusive, produzir provas, desde que ingresse nos autos 

antes de encerrada fase instrutória e sejam impugnados os fatos 

narrados na inicial. Demonstrada nos autos por meio de documentos 

acostados à contestação a existência de contrato devidamente assinado 

pela consumidora e não impugnado por esta, deve ser reconhecida a 

existência de relação jurídica entre as partes. Evidenciada a inadimplência 

do consumidor e a autorização expressa de desconto em folha, constitui 

exercício regular de direito a cobrança de valores relativos à gastos 

realizados por meio de cartão de crédito.” (TRU TJMT 120110139860/2013, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013). Diante do 

exposto e tendo em vista que a parte reclamada não esteve presente na 

audiência de conciliação realizada, não há como afastar os efeitos da 

revelia no caso concreto, contudo, as provas juntadas com a 

contestação, devem ser consideradas para o julgamento da presente lide. 

O Requerido arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial pela 

necessidade de perícia grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de 

Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção 

das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se 

mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 
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de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações 

da autora, tenho que o débito da restou comprovado, pois a Requerida 

trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes devidamente 

assinado pela autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança 

das assinaturas do contrato com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, 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. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor 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 - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011068-19.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO OAB - MT0003961A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8011068-19.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por SERASA S/A, no qual 

alega ter sido a sentença omissa. 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, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

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. 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. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M R FERNANDES - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA OAB - MT18104/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

AMDF FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001724-31.2017.8.11.0006 Vistos. O autor, devidamente 

intimado a comprovar a condição de ME ou EPP, quedou-se inerte. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-89.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ MARTINS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010740-89.2014.8.11.0006. Vistos etc., No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada 

sustenta, com razão, que a decisão deixou de verificar a alegação da 

ausência de notificação pelo órgão de restrição ao crédito. Assim, a r. 

decisão deve julgar procedente o pedido quanto ao dano moral. 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, modificando a r. 

sentença do evento 2680850 passando a ter a seguinte redação: “Vistos, 

etc. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. Vistos em correição, Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO c/c TUTELA ANTECIPADA proposta por FLAVIO LUIZ 

MARTINS DE CASTRO em face de SERASA EXPERIAN, em que a 

requerente alega que em 05/09/2010 a empresa Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. solicitou a inscrição de seu nome junto ao órgão de 

proteção ao crédito devido a um suposto débito oriundo do contrato n. 

00934203631117, no valor de R$ 6.702,30 (seis mil e setecentos e dois 

reais e trinta centavos), vencidos em 23/08/2010. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora, uma vez que não houve pelo reclamado impugnação aos 

fatos narrados na inicial. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A 

parte autora pretende a “responsabilização do Serasa Experian por ter 
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efetuado a inclusão do requerente nos órgãos de proteção ao crédito SEM 

A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA”. A teor do art. 43, § 2º, do CDC, o consumidor 

deve ser comunicado sobre a inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes por meio de notificação postal. O descumprimento da 

formalidade legal enseja o direito à indenização por danos morais, não 

havendo necessidade de prova do prejuízo. Não comprovada a 

notificação do autor, a procedência do pedido de indenização por danos 

morais é a medida que se impõe. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DONOME DO DEVEDOR NO 

SERASA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ART. 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA 

DOCONSUMIDOR. 1. A teor do art. 43, § 2º, do CDC, o consumidor deve 

ser comunicado sobre a inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes por meio de notificação postal. 2. O descumprimento da 

formalidade legal enseja o direito à indenização por danos morais, não 

havendo necessidade de prova do prejuízo. 3. Agravo regimental 

desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1182290 RS 2010/0031203-3, Relator: 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/12/2010, T4 

- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2011) Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000 (três 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. 

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, 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. Sentença publicada 

eletronicamente. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISSAO SEVERIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010489-71.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por ADEMILSON DA SILVA, 

no qual alega ter sido a sentença omissa. No caso, outro caminho não há 

a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, efeitos 

infringentes. No caso, a parte reclamada sustenta, com razão, que a 

decisão não determinou a devolução do produto objeto da lide. Assim, a r. 

decisão deixou de analisar o pedido pleiteado pela parte Embargante. 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, modificando a r. 

sentença passando a ter a seguinte redação: “Quanto ao pedido de 

restituição dos valores em dobro, verifico que merece prosperar uma vez 

que a autora teve descontado diretamente na folha de pagamento o valor 

de R$ 123,97 (cento e vinte e três reais e noventa e sete centavos), 

sendo devido à restituição em dobro. Ante o exposto, julgo a pretensão 

contida na inicial procedente para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com as partes reclamadas do, bem como 

CONDENAR as reclamadas a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENAR 

as reclamadas a restituírem à parte reclamante, a título de danos materiais, 

o valor de R$ 991,76 (novecentos e noventa e um reais e setenta e seis 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida. No mais permaneça inalterada a 

sentença. Em que pese à existência de embargos de declaração aportado 

pela parte autora no ID n.º 7920602, verifico que se trata apenas de erro 

material, podendo ser retificado até mesmo de ofício. Sendo assim, onde 

no 7º paragrafo consta que “... segundo reclamado foi regularmente 

citado, deixando de comparecer à audiência de conciliação, tornando-se, 

dessa forma, revel”, na verdade, deve constar “...primeiro reclamado foi 

regularmente citado, deixando de comparecer à audiência de conciliação, 

tornando-se, dessa forma, revel”. 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. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012562-21.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO NUCCI (EXECUTADO)

 

Processo: 8012562-21.2011.8.11.0006 Vistos. Devidamente intimado para 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, o Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo fixado conforme certidão do ID 4787656. 

Assim, declaro extinto este feito, nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 111 de 547



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MOREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001237-61.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANDREIA CRISTINA MOREIRA VIANA 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que o Requerido 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor 

de R$ 99,86 (noventa e nove Reais e oitenta e seis centavos). Entretanto, 

jamais realizou contrato com o Requerido, razão pela qual a inscrição é 

indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de conexão e 

litispendência, pois, conforme narrado pela própria Requerida, trata-se de 

duas linhas telefônicas distintas. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido 

demonstra nos autos a relação contratual entre as partes através de seu 

sistema, método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citação relação jurídica. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, 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. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor 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 - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MOREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001234-09.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANDREIA CRISTINA MOREIRA VIANA 

em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A, alegando que o Requerido inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

331,33 (trezentos e trinta e um Reais e trinta e três centavos). Entretanto, 

jamais realizou contrato com o Requerido, razão pela qual a inscrição é 

indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O requerido suscitou preliminar 

ausência de comprovante de endereço em nome da autora. Contudo, 

ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de endereço em 

seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos elementos 

suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se encontra. 

Assim, REJEITO a presente preliminar e passo a análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido trouxe aos autos gravação na qual a 

autora negocia débito de cartão de crédito, confirmando dados pessoais. 

Ademais, o Requerido juntou histórico de pagamento das faturas por 

quase um ano. Tais elementos afastam indícios de fraude, portanto, tenho 

que o débito da parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, 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. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 
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pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor 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 - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R TOME DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAM FATIMA DE SA E SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010068-81.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por R TOME DE SOUZA - 

ME, no qual alega ter sido a sentença omissa. 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, ainda que existentes. 

Ademais, a alegação de que a r. sentença não mencionou o julgado 

aportado pela parte reclamante não é alegação plausível de falta de 

fundamentação da decisão exarada. 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. 

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. Intime-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000327-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DA DECISÃO DE ID11629791 E DESPACHO DE 

ID11687643.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-03.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R TOME DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANNE CASSIA CASTRILLON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010112-03.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por R TOME DE SOUZA - 

ME, no qual alega ter sido a sentença omissa. 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, ainda que existentes. 

Ademais, a alegação de que a r. sentença não mencionou o julgado 

aportado pela parte reclamante não é alegação plausível de falta de 

fundamentação da decisão exarada. 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. 

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. Intime-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-57.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MORAES MIRANDA OAB - MT0011943A (ADVOGADO)

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011059-57.2014.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por LEONORA 

GONCALVES em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, 

requerendo que procede à internação compulsória de SILVANA 

GONÇALVES DE MATOS em clínica especializada para o tratamento da 

anomalia mental, podendo ser no Centro Integrado de Atendimento 

Psicossocial Adauto Botelho ou Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, ou 

ainda outro estabelecimento similar público ou particular, às expensas dos 

requeridos, conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada dos 

seguintes documentos: documentos pessoais, declaração de 

hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da cirurgia, 

solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e 

resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É 

o necessário. Decido. Quanto a preliminar de ausência de interesse de 

agir alegada pelo primeiro requerido vejo que não merece prosperar, uma 

vez que não pode o ente público se esquivar de seu dever de assistência 

médica sob o escudo de hipossuficiência do estado, isto é, limitação 

orçamentária. Sendo assim, rejeito a presente preliminar. Tratando-se de 

matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de assistência médica, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 
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Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011426-47.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA RODRIGUES RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011426-47.2015.8.11.0006 EXEQUENTE: EDNA RODRIGUES RIBEIRO 

EXECUTADO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta providência 

e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte 

autora para apresentar cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito. Caso haja pedido de penhora via bacenJud, deve o 

Requerente indicar o expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser 

utilizado na busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002386-92.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VILMA DA SILVA em desfavor de 

VIVO S.A, alegando que embora não tenha contratado com a Requerida, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

Requerido impugnou o valor da causa atribuído pelo autor. Com efeito, o 

valor da causa atribuído pelo autor não obedeceu o disposto no artigo 292, 

V do CPC e Enunciado 39 do FONAJE. Isto porque o autor pleiteia a 

condenação em valor a ser arbitrado pelo Julgador, no entanto, deu à 

causa o valor de R$ 209,10 (duzentos e nove reais e dez centavos). Nos 

termos do artigo e enunciado supracitados, o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido. Assim, com fulcro no 

artigo 292 §3º do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 35.200,00 (trinta e 

cinco mil e duzentos Reais). Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido demonstra nos 

autos a relação contratual entre as partes através de seu sistema, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citação relação jurídica. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 
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aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011490-91.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLAIR GONCALVES MARIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE GONCALVES MARIANO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8011490-91.2014.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por OLAIR 

GONCALVES MARIANO em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, que requerendo que seja realizado o exame médico para 

averiguar a necessidade da internação involuntária do Interditado logo na 

sua admissão no estabelecimento hospitalar, sendo disponibilizado todo o 

aparato necessário para materialização da referida internação por meio de 

determinação às Fazendas Públicas Estadual e Municipal para que 

providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação do Sr. 

Jorge Gonçalves Mariano em estabelecimento/clínica adequado, conforme 

prescrição médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes 

documentos: documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, 

laudos médicos informando a urgência da cirurgia, solicitação de 

procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e resposta deste. 

A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. 

Decido. Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir alegada pelo 

segundo requerido vejo que não merece prosperar, uma vez que não 

pode o ente público se esquivar de seu dever de assistência médica sob o 

escudo de hipossuficiência do município, isto é, limitação orçamentária. 

Sendo assim, rejeito a presente preliminar. Quanto a preliminar de 

ilegitimidade passiva, também alegada pelo segundo requerido não merece 

ser acolhida, vez que a direito a vida e à saúde é um direito público 

subjetiva assegurada pela Constituição Federal a todos os cidadãos, 

principalmente àqueles que são carentes, uma vez que saúde está 

incluídas entre os direitos sociais, senda dever comum da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, entes políticos com responsabilidade 

solidária. Portanto, rejeito a presente preliminar. Tratando-se de matéria 

que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de assistência médica, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANE DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002455-27.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 
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Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003043-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003758-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIGIANE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003758-76.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante 

ELIGIANE MARIA DE SOUZA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de 

relação jurídica inexistente. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. A Requerida suscitou preliminar de Ausência de interesse 

de agir – da inexistência de lide entre as partes, visto que a parte autora 

não tentou solucionar sua irresignação pela via administrativa. Contudo, o 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado 

entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais da autora, 

como RG. Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do 

contrato e demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura 

da requerente. Ademais, o Requerido apresentou histórico de pagamento 

realizado pela autora por meses subsequentes, o que demonstro a 

utilização do serviço contratado. Outrossim, não há nos autos notícia de 

furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010028-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA LUCINEIA DE SOUZA MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010028-94.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: APARECIDA LUCINEIA DE SOUZA MORAES Vistos, em 

correição. Dispensado relatório, conforme disposição expressa do art. 38, 

da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, proposta 

por FERREIRA & BOMBARDA LTDA ME em desfavor de APARECIDA 

LUCINEIA DE SOUZA MORAES. Em síntese, a Empresa Exequente alega 

ser credora da Executada no valor de R$ 1.811,15 (mil oitocentos e onze 

reais e quinze centavos), sendo este já acrescido de juros de mora e 

correção monetária. Instruindo a inicial vieram os documentos constitutivos 

da Empresa Exequente, contrato de compra e venda do produto/serviço e 

procuração outorgada ao patrono. É o breve relato. DECIDO. Os títulos 

executivos extrajudiciais estão elencados no art. 784 do Código de 

Processo Civil, devendo ainda a obrigação ser certa, líquida e exigível, nos 

termos da lei. Vejamos: “Art. 783. A execução para cobrança de crédito 

fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. “Art. 

784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota 

promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou 

outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o 

instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos 

transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o 

contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de 

garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida 

em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o 

crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 

bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de 

condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos 

créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições 

ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia 

notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais 

despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição 

expressa, a lei atribuir força executiva.” Em contrapartida, verifica-se dos 

autos que não há documento hábil a instruir uma ação de execução, posto 

que o contrato aportado aos autos não está devidamente assinado pela 

suposta compradora, nem por testemunhas, inobservado assim a previsão 

legal. Em concordância, temos o entendimento jurisprudencial acerca do 

assunto: “EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - 

INOCORRÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO 

PARTICULAR - ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA - 

NULIDADE DA EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO. Toda execução deve ser 

instruída com o título executivo, judicial ou extrajudicial, sendo tal assertiva 

pressuposto processual irrenunciável. E para que o título extrajudicial 

possua força executiva, não basta que ele preencha as condições 

previstas no artigo 585 do Código de Processo Civil, sendo indispensável 

que ele seja líquido, certo e exigível - artigo 586 do Código de Processo 

Civil. Segundo o art. 585, II, do Código de Processo Civil, são títulos 

extrajudiciais, "a escritura pública ou outro documento público, assinado 

pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas 

testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério 

Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores". Por 

não estar a presente execução embasada em título executivo líquido, certo 

e exigível, já que o contrato a ser executado não foi assinado por duas 

testemunhas, imperioso é o reconhecimento da nulidade da execução. 

Com efeito, a extinção da Execução de Título Extrajudicial que não contém 

título executivo líquido, certo e exigível - inteligência do art. 618, I, do 

Código de Processo Civil é medida que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO 

AO RECURSO. (TJ-MG – Apelação Cível: AC 10024120640271001 MG, 

Relator Sebastião Pereira de Souza, Data do Julgamento: 11/12/2013, Data 

da Publicação: 10/01/2014, 16ª Câmara Cível)”. Os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento valido e regular do processo constituem, 

pois, questão de ordem pública, podendo ser conhecidas até mesmo de 

ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

provocação pelas partes; tudo em função do princípio constitucional da 

segurança jurídica. Portanto, a ausência de pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo, culminam na extinção 

do feito sem análise do mérito. Diante do exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a execução em 

epígrafe. Sentença publicada eletronicamente. Deixo de condenar em 

custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SOARES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

Proc. 1001613-47.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA cc 

DANOS MORAIS cc ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, proposta 

pela reclamante MARIA CRISTINA SOARES DE BARROS em desfavor de 

OMNI FINANCEIRA S/A, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos 

ao crédito oriundo 01 pendência junto à empresa reclamada. A requerente 

afirma que nunca contratou com a empresa requerida, bem como não 

possui nenhum vínculo jurídica com a requerida. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Rejeito a preliminar arguida vez que confunde com o mérito 

da exordial. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como RG e CPF. 

Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e 

demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura da 

requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 
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não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012684-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012684-92.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por ANA RIBEIRO 

DE OLIVEIRA em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, 

que requerendo que o requerido custeie, imediatamente, as 03 (três) 

aplicações do medicamento LUCENTIS em cada olho, conforme prescrição 

médica. A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência, laudos médicos 

informando a urgência da cirurgia, solicitação de procedimento cirúrgico, 

ofícios de pedido de providência e resposta deste. A liminar foi deferida 

nos termos requeridos pelo Autor. É o necessário. Decido. Tratando-se de 

matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos 

depreende-se que a necessidade de assistência médica, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes Federativos 

não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição 

Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em 

seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à 

vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços 

necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012787-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CANDIDO JOSINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012787-02.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JEFERSON 

CANDIDO JOSINO em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, requerendo as providências necessárias para que seja 

realizada Avaliação Médica de Cirurgião de Coluna para verificar a 

necessidade de possível cirurgia, com transferência para hospital público 

em Cuiabá/MT, conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada 

dos seguintes documentos: documentos pessoais, declaração de 

hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da cirurgia, 

solicitação de procedimento cirúrgico, ofícios de pedido de providência e 
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resposta deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É 

o necessário. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção 

de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a necessidade 

de assistência médica, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para pagar. É entendimento 

pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do 

atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, 

elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, 

estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, 

bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua 

proteção. O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do 

Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de 

prestações positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o 

necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, 

pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito. O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado 

no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para tratamento 

de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição 

da República – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, 

Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente 

evidenciado que o Representado encontra-se acometido de doença que 

pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma 

de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE PEDROSA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001283-50.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011805-22.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO DUARTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAUE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

AMIGAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1001914-91.2017.8.11.0006 Reclamante: 

Kaue Ferreira De Andrade Reclamada: AGV Brasil Associacao De 

Autogestao Veicular e Outro VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. DECIDO. Versam os autos sobre RECLAMAÇÃO 

CÍVEL C/C TUTELA ANTECIPADA. Compulsando os autos, verifica-se no 

Evento Id. nº 8283127 que as partes transigiram, visando pôr fim à 

demanda. Assim, considerando que o processo deve ser entendido como 

meio e não como forma de se atingir o direito postulado, pelo que o 

Judiciário deve buscar, sempre, atingir o direito material controvertido, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Com fundamento no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se os autos. Sem custas e 

honorários, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto o presente projeto 

de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CRISTINA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)
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Processo: 1002821-03.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO 

POR DANOS proposta por SOLANGE CRISTINA NUNES DA SILVA em 

desfavor de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, alegando 

que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido trouxe aos autos contrato assinado pela 

parte autora, portanto, tenho que o débito da parte autora restou 

comprovado. O autor aduz que a relação jurídica existe, mas o que se 

discute é a inexistência do débito. Entretanto, caberia ao autor trazer aos 

autos comprovante do pagamento do referido débito, o que não fez. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, 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. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Julgo procedente o pedido contraposto condenando a 

parte autora a pagar ao Requerido o valor de R$ 276,98 (duzentos e 

setenta e seis Reais e noventa e oito centavos). 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004251-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Proc. 1004325-10.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta pela reclamante THAIS 

CHAVES DA SILVA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 03 pendências junto à 

empresa. A requerente afirma que nunca contratou com a empresa 

requerida, bem como não possui nenhum vínculo jurídica com a requerida. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A requerida suscitou 

incompetência dos Juizados Especiais, no entanto, são incompetentes 

para processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Assim, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

deficiência da prestação do serviço, independentemente da realização de 

prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. A Requerida, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora contratou com o Requerido e 

trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes, bem como cópia 

dos documentos pessoais da autora, como CPF, RG e comprovante de 

residência. Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do 

contrato e demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura 

da requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda 

dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 
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Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011351-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Processo: 8011351-71.2016.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - URV ajuizada por DEMIS ROGERIO 

RODRIGUES COSTA em face MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT. Entretanto, no 

eventual caso de procedência da ação, a diferença salarial deverá ser 

apurada em liquidação de sentença, conforme entendimento do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. 

DIFERENÇAS SALARIAIS DE 11,98%. AFERIÇÃO DO DIA EM QUE HOUVE 

O RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 

1.101.726/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, segundo a qual é 

necessária a observação da sistemática contida na Lei n. 8.880/94 para a 

adoção da URV, sendo que a data efetiva do pagamento da remuneração 

deve ser a considera para fins de apuração de eventual prejuízo dos 

servidores. 2. O suporte fático ao direito subjetivo em questão é o efetivo 

pagamento da remuneração/proventos ocorrer no final do mês de 

referência. Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: AgRg no AREsp 

108.975/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/02/2013, DJe 19/02/2013. 3. No caso dos autos, o quadro fático 

delimitado pelo Tribunal de origem não específica a data da remuneração 

da parte recorrida. Em verdade, o que há no aresto vergastado é a 

informação de que as diferenças salariais a serem pagas à recorrida 

devem ser apuradas em liquidação de sentença independentemente da 

data do pagamento das remunerações. 4. Então, tal como o acórdão a quo 

asseverou, somente em liquidação de sentença poderá ser constatado 

eventual crédito a ser pago. Porém, há de se determinar que eventuais 

diferenças a serem pagas são devidas apenas se o pagamento da 

remuneração ter ocorrido no final do mês de referência. 5. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.530.395 

- RJ – Segunda Turma – por unanimidade - Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques – J. 16.06.2015 – Publ. DJe 23/06/2015). Ocorre que no Juizado 

Especial há proibição legal de na fase de execução se efetuar a 

denominada liquidação de sentença, pois a decisão deve ser sempre 

líquida, em face ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099, 

que dispõe: “Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, 

ainda que genérico o pedido”. No caso em apreço, não basta um simples 

cálculo aritmético; há necessidade de cálculo complexo, conforme 

entendimento do TJMT: EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO 

INOMINADO. URV. COBRANÇA DE DIFERENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. DECISÃO 

MONOCRÁTICA ART. 932 DO NCPC. RECURSO MONOCRATICAMENTE 

PROVIDO. "Somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do 

método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a 

legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e 

o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no Resp 1.237.530/SP, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, 2ªT, DJe 13/6/2012). Conforme entendimento do 

C. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para apuração de eventual valor devido em razão de diferença de 

URV é imprescindível a realização da liquidação de sentença. Em se 

tratando desta Justiça Especializada não há como proferir decisão ilíquida, 

conforme regra expressa no artigo 38 parágrafo único da Lei nº 9.099/95. 

Recurso provido para reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais para julgar a lide, e extinguir o processo, sem 

resolução do mérito. Decisão monocrática em razão do disposto no art. 

932 do novo Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal 

Única de Mato Grosso.  (TJMT. Recurso Cível  N º 

8010174-19.2014.811.0014. Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 18/05/2016). Tratando-se de matéria complexa, o Juizado da 

Fazenda Pública é incompetente para julgá-la, nos termos do Enunciado 11 

da Fazenda Pública: ENUNCIADO 11 – As causas de maior complexidade 

probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a 

ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. 

Posto isso, declaro de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível, 

julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 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. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA VANESSA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001221-10.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 
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Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSIO MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Proc. 1001224-62.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011349-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAU NATIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Processo: 8011349-04.2016.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - URV ajuizada por ADEVAU NATIO DE 

MIRANDA em face MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT. Entretanto, no eventual 

caso de procedência da ação, a diferença salarial deverá ser apurada em 

liquidação de sentença, conforme entendimento do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS DE 11,98%. AFERIÇÃO DO DIA EM QUE HOUVE O 

RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 

1.101.726/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, segundo a qual é 

necessária a observação da sistemática contida na Lei n. 8.880/94 para a 

adoção da URV, sendo que a data efetiva do pagamento da remuneração 

deve ser a considera para fins de apuração de eventual prejuízo dos 

servidores. 2. O suporte fático ao direito subjetivo em questão é o efetivo 

pagamento da remuneração/proventos ocorrer no final do mês de 

referência. Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: AgRg no AREsp 

108.975/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/02/2013, DJe 19/02/2013. 3. No caso dos autos, o quadro fático 

delimitado pelo Tribunal de origem não específica a data da remuneração 

da parte recorrida. Em verdade, o que há no aresto vergastado é a 

informação de que as diferenças salariais a serem pagas à recorrida 

devem ser apuradas em liquidação de sentença independentemente da 

data do pagamento das remunerações. 4. Então, tal como o acórdão a quo 

asseverou, somente em liquidação de sentença poderá ser constatado 

eventual crédito a ser pago. Porém, há de se determinar que eventuais 

diferenças a serem pagas são devidas apenas se o pagamento da 

remuneração ter ocorrido no final do mês de referência. 5. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.530.395 

- RJ – Segunda Turma – por unanimidade - Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques – J. 16.06.2015 – Publ. DJe 23/06/2015). Ocorre que no Juizado 

Especial há proibição legal de na fase de execução se efetuar a 

denominada liquidação de sentença, pois a decisão deve ser sempre 

líquida, em face ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099, 

que dispõe: “Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, 

ainda que genérico o pedido”. No caso em apreço, não basta um simples 

cálculo aritmético; há necessidade de cálculo complexo, conforme 

entendimento do TJMT: EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO 

INOMINADO. URV. COBRANÇA DE DIFERENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. DECISÃO 

MONOCRÁTICA ART. 932 DO NCPC. RECURSO MONOCRATICAMENTE 

PROVIDO. "Somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do 

método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a 

legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e 

o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no Resp 1.237.530/SP, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, 2ªT, DJe 13/6/2012). Conforme entendimento do 

C. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para apuração de eventual valor devido em razão de diferença de 

URV é imprescindível a realização da liquidação de sentença. Em se 

tratando desta Justiça Especializada não há como proferir decisão ilíquida, 

conforme regra expressa no artigo 38 parágrafo único da Lei nº 9.099/95. 

Recurso provido para reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais para julgar a lide, e extinguir o processo, sem 

resolução do mérito. Decisão monocrática em razão do disposto no art. 

932 do novo Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal 

Única de Mato Grosso.  (TJMT. Recurso Cível  N º 

8010174-19.2014.811.0014. Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 18/05/2016). Tratando-se de matéria complexa, o Juizado da 

Fazenda Pública é incompetente para julgá-la, nos termos do Enunciado 11 

da Fazenda Pública: ENUNCIADO 11 – As causas de maior complexidade 

probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a 

ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. 

Posto isso, declaro de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível, 

julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 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. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005362-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA BUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/03/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011145-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011145-57.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por JUNIO DE 

SOUZA OLIVEIRA em desfavor CLARO TV S.A, alegando que embora não 

tenha contratado com a parte Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. Diante das provas documentais e, 

sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, passo ao 

julgamento do processo. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” È 

certo que a parte autora possui outras negativações preexistentes. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com 

a parte ré referente a dívida em litígio. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011187-77.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO SIMAO BONFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA VANESSA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Proc. 1001222-92.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005889-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARILCE DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000727-48.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002838-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PARANAIBA FILGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

CREUZA DE CAMARGO SILVA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1002838-39.2016.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇAÕ JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta 

por JOSÉ CARLOS PRANAÍBA FILGUEIRA em desfavor de CREUZA DE 

CAMARGO SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN, alegando que 

vendeu à primeira Requerida, em 05.05.2015, um veículo Parati, placa 

JYG-1793. Entretanto, até a data da propositura da ação, a Requerida não 

havia transferido - o para seu nome, bem como foi cometidas diversas 

infrações, existindo sobre o mesmo débitos de multas, IPVA e 

licenciamento do veículo do ano de 2016. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A primeira requerida devidamente citada conforme consta no ID 

4757641, deixou de apresentar defesa, tornando-se, dessa forma, revel. 

O Requerido DETRAN arguiu preliminarmente inépcia da inicial, ilegitimidade 

passiva e ausência de interesse processual, pois não é sua 

responsabilidade a transferência de propriedade. Entretanto, o DETRAN é 

o órgão central do sistema estadual de transito, possuindo forma de 

autarquia, com autonomia administrativa e financeira, ao qual incube 

providência tal como baixa de registro de veículo, inexigibilidade das 

infrações de trânsito, bem como é perante o mesmo que realiza a 

transferência de propriedade veicular. Ademais, em observância ao 

princípio da celeridade, é preferível notificar o DETRAN para que promova 

a transmissão de propriedade a esperar a boa vontade do comprador. Por 

estas razões, rejeito as preliminares suscitadas. O cerne da questão 

encontra-se no dever de efetuar a transferência do veículo em discussão 

à primeira demandada que, por sua vez, figurou como possuidor. O autor 

juntou aos autos declaração pública de posse assinado pela primeira 

Requerida que comprova o negócio jurídico. É sabido que, em se tratando 

de bem móvel, a transferência se opera com a simples tradição, nos 

termos do artigo 1226 e artigo 1267, ambos do Código Civil, a seguir 

transcritos: “Art. 1.226 – Os direitos reais sobre coisas móveis, quando 

constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a 

tradição”. “Art. 1.267 – A propriedade das coisas não se transfere pelos 

negócios jurídicos antes da tradição”. Aliás, o demandado quando recebeu 

o bem em questão, atraiu para si a responsabilidade sobre ele, uma vez 

que é incumbência do comprador providenciar a transferência do 

automóvel adquirido. Logo, como o veículo deixou de integrar o patrimônio 

da parte autora, não se pode admitir que continue registrado, perante os 

órgãos de trânsito, como sendo de sua propriedade. Assim, a decorrência 

lógica da tradição do automóvel seria a transferência do veículo para o 

nome do novo proprietário. Nesse sentido: “AÇÃO COMINATÓRIA DE 

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO CUMULADA COM REPARATÓRIA DE 

DANOS MATERIAIS RELATIVOS A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. Tendo autor 

evidenciado a alienação do veículo ao réu e, tendo assumindo esse a 

responsabilidade civil e inclusive pelas multas decorrentes da utilização do 

veículo, desimporta tenha revendido o carro a terceiro, pois responde pelo 

descumprimento da obrigação de transferir o veículo perante o DETRAN. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(TJRS - Recurso Cível Nº 71000761593, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

15/12/2005). Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, 

para CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, bem como DETERMINAR que o 

veículo objeto do litígio seja excluído da propriedade do Requerente, assim 

como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000624-41.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000624-41.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005986-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/03/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001227-17.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante 

GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA em desfavor de VIVO S.A, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito de contrato 

0221792237, oriundo de relação jurídica inexistente. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A Requerida alegou juntada original do comprovante de 

negativação, no entanto, não merece prosperar uma vez que se trata de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas 

Requeridas. Na contestação, o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido demonstra nos 

autos a relação contratual entre as partes, método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citação relação jurídica. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

qualquer possibilidade de terceiro ter utilizado o serviço em nome da parte 

autora. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011193-21.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JAILSON SECCHI DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000802-87.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA, proposta pela 

reclamante JOANICE CAMPOS DA SILVA em desfavor de VIVO S.A, sob o 
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fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito no valor de R$ 

435,74 (Quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), 

Data da Inclusão:14/12/2015, contrato: 0248551785, oriundo de relação 

jurídica inexistente. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. A Requerida suscitou preliminar de Ausência de interesse 

de agir – da inexistência de lide entre as partes, visto que a parte autora 

não tentou solucionar sua irresignação pela via administrativa. Contudo, o 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Da mesma forma, REJEITO o 

pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que se trata de excesso de burocracia incompatível com o rito do 

juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como CPF e RG. 

Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e 

demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura da 

requerente. Ademais, o Requerido apresentou histórico de pagamento 

realizado pela autora, o que demonstra a utilização do serviço contratado. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005324-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JECTON KEYLER FELIX BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/03/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADEILDO FERREIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001616-02.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA cc 

DANOS MORAIS cc ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, proposta 

pela reclamante JOAO ADEILDO FERREIRA ORTIZ em desfavor de VIVO 

S.A, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 

de relação jurídica inexistente. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 
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julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. A Requerida suscitou preliminar de Ausência de interesse 

de agir – da inexistência de lide entre as partes, visto que a parte autora 

não tentou solucionar sua irresignação pela via administrativa. Contudo, o 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. A requerida suscitou eventual 

pedido de desistência, afirmando não aceitar casual pedido, no entanto, 

verifico que a requerente não pleiteou pedido desistência, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. Da mesma forma, REJEITO o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que se trata de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas 

Requeridas. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como Carteira 

Nacional de Habilitação. Sendo ainda, patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos contendo 

a assinatura da requerente. Ademais, o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, o que 

demonstro a utilização do serviço contratado. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Julgo 

improcedente o pedido contraposto da empresa reclamada vez que esta 

não parte capaz para pleitear no Juizado Especial Cível, conforme prevê o 

art. 8 da Lei 9.099/95. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE FATIMA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001531-16.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta pela reclamante BENEDITA DE FATIMA CARDOSO em 

desfavor de VIVO S.A, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos 

ao crédito oriundo 01 pendência junto à empresa reclamada. A requerente 

afirma que nunca contratou com a empresa requerida, bem como não 

possui nenhum vínculo jurídica com a requerida. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 
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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 

requerida suscitou incompetência dos Juizados Especiais, no entanto, são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Assim, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

comprovar a deficiência da prestação do serviço, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Da 

mesma forma, REJEITO o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que se trata de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas Requeridas. A 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes, 

bem como cópia dos documentos pessoais da autora, como RG e CPF. 

Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e 

demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura da 

requerente. Ademais, o Requerido apresentou histórico de pagamento 

realizado pela autora por meses subsequentes, o que demonstro a 

utilização do serviço contratado. Outrossim, não há nos autos notícia de 

furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BENACCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001687-04.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta pela reclamante NILTON 

BENACCHIO em desfavor de TELEFONICA DATA S.A., sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 01 pendência junto à 

empresa reclamada. A requerente afirma que nunca contratou com a 

empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo jurídica com a 

requerida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

Requerido apresentou histórico de pagamento realizado pela autora por 

meses subsequentes, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. O Requerido, assim, demonstra nos autos a relação 

contratual entre as partes, método probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 
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DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Julgo 

improcedente o pedido contraposto da empresa reclamada vez que esta 

não parte capaz para pleitear no Juizado Especial Cível, conforme prevê o 

art. 8 da Lei 9.099/95. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001734-75.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de A 

ÇÃO DE INDENIZ A Ç ÃO POR D ANOS MORAIS, proposta pela reclamante 

ANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 01 

pendência junto à empresa reclamada. A requerente afirma que nunca 

contratou com a empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo 

jurídica com a requerida. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

requerida informa, em sua contestação, que ao contrário do alegado nos 

autos, a parte autora possui vínculo com essa Instituição Financeira, já 

que é titular da conta corrente n° 009617, da agência 0527, desde 

24/11/2011. Sustenta, ainda, que a parte autora contratou com o 

Requerido e trouxe aos autos contrato de renegociação de débito 

entabulado entre as partes. Sendo ainda, patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos contendo 

a assinatura da requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 
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litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Julgo 

improcedente o pedido contraposto da empresa reclamada vez que 

empresa reclamada não parte capaz para pleitear no Juizado Especial 

Cível. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003275-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Proc. 1003275-46.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante PAULA 

RAMOS DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 01 

pendência junto à empresa reclamada. A requerente afirma que nunca 

contratou com a empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo 

jurídica com a requerida. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato de adesão do cartão 

entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais da 

autora, como CPF, RG e comprovante de residência. Sendo ainda, patente 

a semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos 

juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. Outrossim, não 

há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006041-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 130 de 547



REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/03/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003745-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENISLEY GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Proc. 1003745-77.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante 

ZENISLEY GOMES SILVA em desfavor de CLARO S.A., sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 01 pendência junto à 

empresa reclamada. A requerente afirma que nunca contratou com a 

empresa requerida, bem como não possui nenhum vínculo jurídica com a 

requerida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

requerida suscitou incompetência dos Juizados Especiais, no entanto, são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Assim, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

comprovar a deficiência da prestação do serviço, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. A 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes. 

Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do contrato e 

demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura da 

requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CHAVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001352-82.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA, proposta pela 

reclamante JULIANA CHAVES DOS SANTOS em desfavor de VIVO S.A, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito, no valor de 

R$ 105,98 tendo como referência o suposto contrato nº 0255745525, 

oriundo de relação jurídica inexistente. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 
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afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. A empresa requerida suscitou eventual pedido de 

desistência, afirmando não aceitar casual pedido, no entanto, verifico que 

a requerente não pleiteou pedido desistência, razão pela qual, REJEITO a 

preliminar. Da mesma forma, a Requerida alegou a necessidade de juntada 

original do comprovante de negativação, no entanto, não merece 

prosperar uma vez que se trata de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pelas Requeridas. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado 

entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais da autora, 

como CPF e RG. Sendo ainda, patente a semelhança entre a assinatura do 

contrato e demais documentos juntados aos autos contendo a assinatura 

da requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda 

dos documentos cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor 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 - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006178-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/03/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ZANINELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DA DECISÃO DE ID11630274 QUE SEGUE 

ABAIXO TRANSCRITA: Vistos, etc. Consta da inicial que a parte autora é 

proprietária do veículo motoneta Honda Bis/125 ES, 2011/2012, placa 

OAV-2515, licenciada no Município de Cáceres. Afirma que na data de 

12/09/2017 o referido veículo foi apreendido por agentes de trânsito em 

uma blitz em razão do não pagamento em dia do licenciamento e IPVA. 

Relata que no dia seguinte o autor compareceu ao Detran para regularizar 

a documentação do seu veículo, mas não foi possível vez que o órgão 

estava em greve. Na data de 19/10/2017 o autor emitiu as guias referentes 

aos débitos pendentes e foram devidamente quitados. No entanto, ao se 

dirigir ao Detran teve conhecimento ainda se encontrava de greve e não 

seria possível a retirada do veiculo. Narra que após o término do 

movimento grevista (09/12/2017) compareceu novamente ao Detran para 

retirar seu veículo, ocasião que foi surpreendido com a informação que 

para retirá-lo teria que pagar novamente valores por suposto débito pela 

estadia de pátio desde a data de 19/10/2017 (78 dias), no valor de R$ 

546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais). Assim, sustenta pagou 

devidamente todos os débitos junto ao Órgão reclamado e não pode ser 

punido financeiramente pelo movimento grevista, fato alheio a sua 

vontade. A título de liminar a parte autora requer seja determinado à 

imediata liberação do veículo mediante sua restituição ao autor, uma vez 

que já se encontra regularizada toda a documentação do veiculo, bem 

como quitadas as diárias limitadas ao período de 30 (trinta) dias. É o 

necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 
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Versam os autos sobre pedido liminar consistente na imediata liberação do 

veículo mediante sua restituição ao autor, uma vez que já se encontra 

regularizada toda a documentação do veículo bem como quitadas as 

diárias limitadas ao período de 30 (trinta) dias, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, sob pena de multa diária. Pois bem. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento do pedido. 

A retenção do veículo e a cobrança de diárias por mais de 30 dias ferem 

inúmeros direitos consagrados pela Constituição da República e Leis 

infraconstitucionais. Um deles é o direito de propriedade que se encontra 

alicerçado na Lei Maior, no título que aborda os “Direitos e Garantias 

Fundamentais”. É cristalino que a propriedade é um direito fundamental. 

Encontra-se respaldo, ainda, na lei infraconstitucional, no art. 262 do 

Código de Transito Brasileiro: Art. 262 - O veículo apreendido em 

decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele 

permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade 

apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até 30 

(trinta) dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN. É 

entendimento dos Tribunais Superiores que as diárias sejam limitadas em 

30 dias: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS DE ESTADIA. COBRANÇA 

REFERENTE AO DEPÓSITO DA MOTOCICLETA DO RECORRENTE NO PÁTIO 

DO DETRAN APÓS SER APREENDIDA. DIÁRIAS COBRADAS POR PERÍODO 

SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO 

SEM O PAGAMENTO DA TAXA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA, NO 

ENTANTO, QUE DEVE SER LIMITADA AO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA 

DIAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 

NULIDADE DA COBRANÇA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. legal invocado não foi analisado pela instância de origem (TJPR 

- 3Âª Turma Recursal em Regime de Exceção - 

0001539-24.2014.8.16.0055/0 - Cambará - Rel.: DOUGLAS MARCEL 

PERES - - J. 19.08.2016) No caso, a parte autora pagou por 38 (trinta e 

oito) dias de diária de pátio. Agora, o DETRAN exige o pagamento de mais 

78 (setenta e oito) dias de diária referentes ao tempo em que se 

encontrava de greve. Ora, apesar de ser legítima a apreensão, o 

proprietário do veículo vê-se obrigado a pagar por estadia em prazo 

superior ao defeso em lei e em razão de greve imputada única e 

exclusivamente ao próprio órgão que o cobra. Sendo assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar. Outrossim, diante da atitude abusiva da reclamada 

na cobrança de diárias que extrapolam o limite legal reiteradamente, e para 

que haja fiscalização em relação a isso, determino que seja encaminhada 

cópia dos autos ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas 

cabíveis para o efetivo cumprimento da Lei Constitucional e 

Infraconstitucional que tem causado prejuízo de ordem financeira e 

patrimonial a sociedade. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, 

DECIDO: (a) Receber a peça inicial, eis que preenche os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das hipóteses do 

art. 330, todos do CPC/15; (b) DEFERIR a liminar para determinar que a 

Requerida proceda à imediata liberação do veículo retro citado em favor do 

autor, independentemente do pagamento de valores referentes à estadia 

do veículo junto ao órgão, sob pena de multa diária cominatória no valor de 

R$100,00(cem reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (c) 

DETERMINAR cópia dos autos ao Ministério Público para tomar as 

providências pertinentes em razão da cobrança abusiva da parte 

reclamada de diárias no pátio, praticando condutas defesas em lei; (d) 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza da ação; (e) 

Cite-se o réu da presente ação para, querendo, apresentar contestação, 

na forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, 

bem como se manifeste quanto o interesse; (f) Intimem-se as partes. (g) 

Cumpra-se. Às providências. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

Juíza de Direito em substituição legal Assinado eletronicamente por: 

J O S E A N E  C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11630274 18020914532263100000011448905

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004836-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENTO BIANCHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004836-08.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE BENTO BIANCHINI 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., MOTOROLA INDUSTRIA LTDA 

Vistos, etc. HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo havido entre as partes no PROCON desta 

Comarca, e, com supedâneo no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

julgo EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004839-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL THIAGO PAIXAO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004839-60.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MICHAEL THIAGO PAIXAO DE 

JESUS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA 

Vistos, etc. HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo havido entre as partes no PROCON desta 

Comarca, e, com supedâneo no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

julgo EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004842-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SEMP AMAZONAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004842-15.2017.8.11.0006 REQUERENTE: NILZA MARIA DE ALMEIDA 

COSTA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SEMP AMAZONAS S.A. Vistos, etc. 

HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e legais efeitos o 

acordo havido entre as partes no PROCON desta Comarca, e, com 

supedâneo no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias. Sentença publicada 

eletronicamente. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 226820 Nr: 12027-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL FERREIRA DE PAULA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Vistos etc,

 I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado MIGUEL FERREIRA DE PAULA 

CASTRO como incurso nas sanções nela imputadas.

II – Cite-se o réu, nos termos do Art. 396, do CPP, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

III – Na resposta, o acusado 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 (Art. 396-A).

IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – DEFIRO o item “a” da cota ministerial de fl.48, de juntada de certidão 

de antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso, do sistema SIAP/TJMT, com fundamento no Art. 1373, II, do 

Provimento nº 41/2016-CGJ.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 211597 Nr: 611-59.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS JHORDANI AGUETONI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16604

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado JOSE MARCIO DE OLIVEIRA 

VELASCO, das imputações a que se sujeitou nestes autos, o que faço 

com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.Após o trânsito em julgado, feitas as 

anotações, comunicações e baixas de estilo, arquive-se.P.R.I.C.Cáceres, 

30 de maio de 2017.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa Juíza de 

Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158941 Nr: 6676-12.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VERDECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Intime-se a defesa do reeducando para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente as derradeiras justificativas do mesmo, em relação ao 

descumprimento das condições de seu atual regime.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 161938 Nr: 9724-76.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SEBASTIÃO DE FARIAS OLIVEIRA, 

GEOVANE REINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, HUDSON CARLOS 

ALMEIDA SANTOS - OAB:16709

 Vistos.

Expeça-se a certidão, conforme solicitado pelo causídico às fls. 266.

Após, arquivem-se mediante as devidas baixas e cautelas de estilo.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 148973 Nr: 7549-46.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CHARUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 POSTO ISTO, DETERMINO a Regressão Liminar do Regime semiaberto 

para o fechado, o que o faço pelas razões acima, devendo ser expedido o 

respectivo mandado de prisão se o apenado solto estiver.Assim, 

aguarde-se a recaptura do recuperando, fazendo os autos conclusos 

imediatamente para designação de audiência tão logo seja 

encon t rado .C iênc ia  ao  M in i s té r i o  Púb l i co .Expeça - s e  o 

necessário.Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 162606 Nr: 10397-69.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Expeça-se a certidão, conforme solicitado pelo causídico às fls. 91

Após, arquivem-se mediante as devidas baixas e cautelas de estilo.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186463 Nr: 6046-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando se justificou informando que não 

cumpriu as determinações por mero equívoco.

Em fls. 60, o representante do Ministério Público aceitou a justificativa do 

recuperando.

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições 

de seu regime ABERTO:

1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, ante a 

inexistência de casa de albergado, a partir das 22 horas de um dia até as 

06:00 do outro;
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2) Comparecer bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação;

 3) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia 

autorização deste Juízo;

 4) Não freqüentar bares, boates e locais de pouca recomendação;

 5) Não ingerir bebida alcoólica;

 6) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a 

integridade de outrem.

Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das 

condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, 

sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação do 

benefício.

Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura 

das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe foi 

concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. gestor.

Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência à 

Defensoria Pública.

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204178 Nr: 6062-02.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA COSTA ATANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Visto.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública a fim de que encaminhe eventuais 

planilhas de remissão do apenado.

 Elabore-se cálculo de pena nos autos, atentando-se para que sejam 

inseridas todas as remissões do acusado.

 Após, ao Ministério Público e em seguida à Defesa do acusado para 

manifestação.

 Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 75411 Nr: 2120-40.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JÚNIOR SANTOS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Visto.

Oficie-se à Comunidade Terapêutica Valentes de Davi (fls. 351) para que 

informe se o acusado ainda encontra-se em tratamento na referida clínica, 

bem como para que informe seu atual endereço.

 Com a juntada da resposta ao Ofício, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 130322 Nr: 8954-88.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIEL PESSOA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Tendo em vista o disposto na certidão de fls. Retro, o cálculo de pena foi 

realizado nesta data em gabinete.

 Consoante manifestação das partes, o cálculo fora retificado para fazer 

constar as remissões por estudo do reeducando. Em fls. 195 e 210 há 

planilha que atesta carga horária de 1.424 horas-aula realizadas pelo 

apenado. Assim, considerando a proporção de 01 (um) dia remido para 

cada 12 (doze) horas-aula tem-se 118 dias remidos.

 Ademais, o assistido faz jus ao acréscimo de 1/3 das horas estudadas, 

conforme dispõe o art. 129, §5º da LEP. Assim, acrescentam-se mais 39 

dias de remissão aos dias já computados, totalizando a quantia de 157 

dias remidos. Além disso, foram excluídas as remissões que se 

encontravam em duplicidade.

 Com a realização do cálculo nesta data, vista as partes para 

manifestação acerca do cálculo, bem como da possibilidade de 

progressão de regime aberto e/ou concessão de livramento condicional.

 Referente à informação de fls. 218, oficie-se ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso solicitando realização de curso para elaboração 

de cálculo de pena, com urgência.

 As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 156404 Nr: 4042-43.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DOS SANTOS CIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Após, encaminhem-se os atos à contadoria judicial para 

elaboração dos cálculos relacionados à pena de multa, bem como as 

custas e demais despesas judiciais.Notifique-se o i. representante do 

Ministério Público.Ciência à Defensoria Pública.Intime-se e 

Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158039 Nr: 5755-53.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN DE ARRUDA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Trata-se de execução penal onde o reeducando Renan de Arruda 

Pinheiro, cuja condenação total restou fixada em 07 (sete) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.Certificou-se nos 

autos que o recuperando cometeu novo delito no dia 07/10/2016.Às fls. 

193/194, o MP requereu a regressão definitiva do regime semiaberto para 

o fechado, aduzindo que o reeducando cometeu novo crime doloso. 

Vieram-me os autos conclusos.É o relatório.Decido.A violação de um 

dever imposto no curso da execução penal demonstra a inaptidão do réu 

para retornar ao convívio social, ainda que sob condições, dando ensejo a 

que se intensifique a vigilância em torno do cumprimento da pena imposta. 

Nesse sentido, a medida se justifica tão-somente pela constatação de 

estar o acusado frustrando os fins da execução penal, não sendo 

merecedor de receber tratamento mais brando do sistema prisional, pelo 
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que não vislumbro a alegada violação ao princípio da presunção de 

inocência.O argumento trazido acima não colide com o princípio da 

presunção de não-culpabilidade, porquanto não se está antecipando pena 

com base em juízo de culpabilidade presumido - o que é vedado 

constitucionalmente e ofende as garantias fundamentais do indivíduo. A 

regressão de regime prisional é tema abordado no art. 118 da Lei de 

Execução Penal, que assim dispõe:"Art. 118. A execução da pena 

privativa de liberdade ficartorne incabível o regime (artigo 111).§ 1º O 

condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses 

referidas nos incisos razões acima, devendo ser expedido o respectivo 

mandado de prisão se o apenado solto estiver.Assim, aguarde-se a 

recaptura do recuperando, fazendo os autos conclusos imediatamente 

para designação de audiência tão logo seja encontrado.Ciência ao 

Ministério Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 161238 Nr: 9028-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL RODRIGO KAGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Após, com as datas em questão elabore o sr. gestor novo cálculo de 

pena inserindo as datas assinaladas nesta decisão como pena 

efetivamente cumpridas, bem como as demais detrações penais e datas 

de início de cumprimento de pena do reeducando.Intime-se o reeducando e 

seu patrono.Ciência ao Ministér io  Públ ico.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se e Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 187278 Nr: 6492-85.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ARROIO BACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Trata-se de execução penal onde o reeducando Marcio Arroio Baca, 

condenado, ainda não deu início ao cumprimento de pena, ante o fato de 

não ter sido encontrado pelo Oficial de Justiça (cf. certidão de fls.28), 

para a realização de sua audiência admonitória.Foi condenado a cumprir 

pena de 04 (quatro) anos e 40 (quarenta) dias de reclusão pela prática do 

delito previsto no artigo 157, do Código Penal, conforme guia de pena 

juntada às fls. 05 e v.Após, o mesmo não foi intimado para a audiência 

admonitória, eis que não fora encontrado pelo sr. Meirinho (certidão de fls. 

28).Às fls. 51, o MP requereu a regressão cautelar do regime aberto para 

o fechado, aduzindo que o reeducando cometeu novo crime doloso. 

Vieram-me os autos conclusos.É o relatório.Decido.A violação de um 

dever imposto no curso da execução penal demonstra a inaptidão do réu 

para retornar ao convívio social, ainda que sob condições, dando ensejo a 

que se intensifique a vigilância em torno do cumprimento da pena imposta. 

Nesse sentido, a medida se justifica tão-somente pela constatação de 

estar o acusado frustrando os fins da execução penal, não sendo 

merecedor de receber tratamento mais brando do sistema prisional, pelo 

que não vislumbro a alegada violação ao princípio da presunção de 

inocência.O argumento trazido acima não colide com o princípio da 

presunção de não-culpabilidade, porquanto não se está antecipando pena 

com base em juízo de culpabilidade presumido - o que é vedado 

constitucionalmente e ofende as garantias fundamentais do indivíduo. A 

regressão de definido como crime doloso ou falta grave;II - sofrer 

condenação, por sentido também é o posicionamento do 

TJMT:“EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE OITIVA 

PRÉVIA DO REEDUCANDO – EXIGÊNCIA QUE SE , perfeitamente cabível a 

regressão cautelar do regime, quando o justificar a prática do delito que 

lhe foi imputado, como expressamente exige o § 2º, do art. 118 da LEP, 

antes de uma possível regressão definitiva.Ciência ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205638 Nr: 7025-10.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos.

Defiro pedido formulado pela defesa em fls. 319-v.

Proceda com a elaboração de novo cálculo de pena, no prazo de 05 

(cinco) dias, considerando que a data base para a progressão de regime 

é 13/05/2016.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225853 Nr: 11310-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar defesa 

previa, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 82476 Nr: 8943-30.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - OAB:19804/MT

 Vistos.

Homologo o último cálculo de pena juntado aos autos.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 86110 Nr: 1667-11.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JOSÉ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, Douglas Diego de Paula Ferreira - 

OAB:21997

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Sirva cópia da presente como mandado de intimação e 

alvará de soltura em favor de Daniel José Rosa, se por outro motivo não 
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estiver preso. Notifique-se o i. representante do Ministério Público.Ciência 

à Defesa do apenado.Intime-se e Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 142155 Nr: 11941-63.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Após, 

encaminhem-se os atos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos 

relacionados à pena de multa, bem como as custas e demais despesas 

judiciais.Expeça-se autorização para que o recuperando André dos 

Santos Neves possa deslocar-se até seu trabalho na área rural. 

Notifique-se o i. representante do Ministério Público.Ciência à Defensoria 

Pública.Intime-se e Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 149679 Nr: 8357-51.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RAMALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 (...) Pelo exposto, promovo o recuperando ao regime semiaberto, que 

deverá ser cumprido sob as seguintes condições: 1) trabalhar durante o 

dia e recolhendo-se às suas residências a partir das 19 horas de um dia 

até as 06:00 do outro, nos dias de semana ou de trabalho; 2) Recolher-se 

em sua residência nos finais de semana e feriados em que não estiverem 

trabalhando; 3) Comparecimento mensal em juízo, comunicando ocupação 

lícita; 4) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem 

prévia autorização deste Juízo; 5) Não freqüentar bares, boates e locais 

de pouca recomendação; 6) Não ingerir bebida alcoólica; 7) Não trazer 

consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade de 

outrem; 8) Frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela 

Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, 

pelo período do atual regime de pena. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 184970 Nr: 5205-87.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA CUNHA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Após, encaminhem-se os atos à contadoria judicial para 

elaboração dos cálculos relacionados à pena de multa, bem como as 

custas e demais despesas judiciais.Notifique-se o i. representante do 

Ministério Público.Ciência à Defensoria Pública.Intime-se e 

Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186664 Nr: 6188-86.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15.818/MT

 Denoto dos autos, que o recuperando se justificou informando o porquê 

não cumpriu as determinações.Em fls. 129, o representante do Ministério 

Público aceitou a justificativa do recuperandoIsso posto, determino a 

intimação do reeducando para que, nos termos da sentença proferida em 

seu desfavor, cumpra com as seguintes penas restritivas de direitos:1)o 

pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, 

dividido em até 10 vezes, a serem pagos em favor do Conselho da 

Comunidade da Comarca e Cáceres/MT, junto a conta corrente do Banco 

do Brasil, agência 0184-8, Conta nº 33897-4, os quais deverão ser 

efetuados na boca do caixa, e trazidos os respectivos comprovantes a 

este Juízo junto à Secretaria da 3ª Vara Criminal, para juntada aos 

autos;2)prestação de serviços a comunidade pelo prazo de sua pena, 

conforme guia de fls. 06 e v., por 7 (sete) horas semanais, devendo o 

reeducando comparecer junto a secretaria de obras do Município de 

Cáceres/MT para que possa ser indicado ao mesmo o local de prestação 

de serviçosDeverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando 

indagar se o mesmo aceita as regras da substituição operada, informando 

ao mesmo que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de 

seu atual regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora 

concedida, certificando o resultado da diligência.Cientifique-se, ainda, o 

reeducando que, caso não dê início ao cumprimento das penas restritivas 

de direitos no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando junto aos autos o 

pagamento da primeira parcela da prestação pecuniária, bem como 

comparecendo à Secretaria de Obras do Município de Cáceres/MT, poderá 

ocorrer a regressão de seu atual regime de pena ou desconversão da 

benesse que lhe fora concedida, de igual forma.Oficie-se à Secretaria de 

Obras de Cáceres/MT informando a presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228058 Nr: 12872-56.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Visto.

Notifique-se o acusado DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados 

na forma do artigo 55 da Lei n° 11.343/2006, cientificando-lhe das 

advertências dos parágrafos primeiro e terceiro do art. 55 da lei já 

referida.

Conste no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar o 

acusado, se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar o acusado 

em juízo.

Requisitem-se os antecedentes criminais. Havendo condenação, 

elabore-se certidão circunstanciada.

 Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 
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movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Oficie-se a POLITEC requisitando laudo definitivo.

Após, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228058 Nr: 12872-56.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para APRESENTAR 

DEFESA PREVIA no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215372 Nr: 3297-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDON CARBAJAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/04/2018, às 14h10min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado de seus defensores.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227525 Nr: 12535-67.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPLANIL VICENTE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos.

Notifique-se o acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, contados na forma do artigo 55 da Lei n° 11.343/2006, 

cientificando-lhe das advertências dos parágrafos primeiro e terceiro do 

art. 55 da lei já referida.

Conste no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar o 

acusado, se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar o acusado 

em juízo.

Junte-se aos autos certidão de antecedentes criminais obtida pelo sistema 

Apolo. Havendo condenação, elabore-se certidão circunstanciada.

 Intime-se o advogado subescritor da petição de fls. 32/38 para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o instrumento de procuração 

que lhe outorgue poderes par atuar em nome do réu.

Oficie-se a POLITEC requisitando laudo definitivo.

Oficie-se à Cadeia Pública local solicitando informações quanto a 

possibilidade de pronto atendimento ao réu junto a mesma.

Oportunamente, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

Vistos, etc.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217934 Nr: 5499-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ESPINOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Intime-se a defesa do reeducando para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente as derradeiras justificativas do mesmo, em relação ao 

descumprimento das condições de seu atual regime.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 156719 Nr: 4407-97.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZARIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10.139-MT

 Vistos.

Conclusão Desnecessária.

Cumpra-se a decisão de fls. 156, atentando-se a procuração acostada 

aos autos em fls. 105.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 146103

Numeração Única: 3423-77.2017.8.11.0005

Unidade de origem: Diamantino

Tipo de ação: Processual

Requerente: Rovena Zahn Boabaid de Brito

 Advogado(s): Julia Dalla Rosa Bittencout - OAB OAB-MT 22.097

Requerido: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Diamantino para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 12/04/2018 às 12:30

Endereço: Av. Irmão Miguel Abib, s/nº - Jardim Eldorado - CEP.: 78430-000

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002283-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002283-17.2016.8.11.0040 AUTOR: VALDEMIR SALES RÉU: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que não foi 

juntado aos autos o Contrato pactuado entre as partes, objeto da presente 

demandada. Ante o exposto, inverto o ônus da prova, na forma do artigo 

6º, VIII do CDC. DETERMINO que a parte demandada, no prazo de 30 

(trinta) dias, junte-se aos autos o contrato pactuado entre os litigantes. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000579-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEMES IZEPILOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000579-40.2017.8.11.0005 AUTOR: JULIANA LEMES IZEPILOVSKI RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. 

Considerando-se as informações prestadas às fls. 161, DESTITUO o perito 

anteriormente nomeado e, nos termos da decisão de fls. 26/27, NOMEIO 

para o cargo de perito o médico Dr. Manoel Loureiro Neto, localizado na 

Rua Conceição, Bairro São Benedito, nesta Cidade, fone: (65) 3336-2426, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 08 

de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000065-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DAVID ZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000065-53.2018.8.11.0005 REQUERENTE: MAYCON DAVID ZANETTI 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Faculto à parte 

autora 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, 08 de fevereiro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000118-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALENCAR SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (RÉU)

EDNA JUSTINA CAPELETTO (RÉU)

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO (RÉU)

MARILUCI TAFELLI CAPELETTO (RÉU)

APARECIDA BOZIM CAPELETO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000118-34.2018.8.11.0005 AUTOR: PEDRO DE ALENCAR SOARES RÉU: 

MARILUCI TAFELLI CAPELETTO, APARECIDA BOZIM CAPELETO, 

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO, EDNA JUSTINA CAPELETTO, 

GILBERTO DONIZETI CAPELETO Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. A despeito dos pedidos efetuados pela parte 

requerente, este juízo se reserva para apreciar o pedido de antecipação 

de tutela após a resposta do demandado. Neste sentido, valiosa se mostra 

a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado, in ‘Tutela Antecipada’, ao 

afirmar, ‘in verbis’: “Verificando o juiz que, apesar de escorado no 

‘fundado receio de dano’ ou no ‘justificado receio de ineficácia do 

provimento final’, o direito deduzido pelo autor não corre risco de 

perecimento imediato apenas pela ocorrência da citação do réu, nada 

impede que o órgão de jurisdição afirme tal circunstância, ao despachar a 

inicial, e declare que vai apreciar o requerimento de tutela antecipada após 

a contestação.” A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO- 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE APÓS FORMADA A RELAÇÃO 

PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE. 

Pode o juiz deixar para analisar o pedido de antecipação de TUTELA após 

oportunizar à parte ré o contraditório e a ampla defesa desde que não se 

mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 

14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 

04/12/2007). Ante o exposto, cite-se a parte requerida para, querendo, e 

no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado as 

advertências constantes no art. 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 09 de fevereiro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91023 Nr: 3228-34.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Pereira Queiroz, Solange Gonçalves Eugenia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Marques da Silva, Construtora Muralha 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Portela Alves - 

OAB:15418/MT, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:10186

 Intimo a autora para manifestar acerca do Ofício nº79/201/DP 

DIAMANTINO de fls.205, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97381 Nr: 288-28.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldina Jonas Martins da Cruz, Valdete Lúcia Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Virgirley Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dinair Cristina de Paula - 

OAB:18040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT

 Intimo o autor para que requeira o que entender de direito, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30248 Nr: 1302-62.2006.811.0005
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemir Santos Pinheiro, Naiara Dias Fiuza Silvestre, 

Erika Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilary Industria e Comercio de Confecções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

com certidão negativa, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42230 Nr: 3015-67.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Benedito da Silva, Elizio Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobras Imp. Exportação e Dist. De Móveis e 

Eletrodomésticos - Loja City Lar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065/A

 Intimo o autor para manifestar acerca da petição de fls.368 e do 

comprovante de pagamento de fls.369, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42231 Nr: 3039-95.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto da Serra Comércio de Combustíveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Cecilia Camargo de 

Siqueira - OAB:128.132/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fls.168 , no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120927 Nr: 3659-29.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira da Rocha - ME, Nelson Pereira 

da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão negativa de fls.20, no 

prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10398 Nr: 471-24.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira da Rocha, Alvaro Bernardon, 

Lindacyr Rocha Bernardon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Intimo o autor para dar prosseguimento no feito, querendo o que entender 

de direito, no prazo legal, conforme despacho de fls. 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10575 Nr: 566-54.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o exequente para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar-se acerca 

da informação dada pelo intermat atraves do ofício n. 683/ASJUR e anexo 

aos autos as fls. 196/198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 455-60.2006.811.0005

 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): Sérgio Luiz Gaino, Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o imóvel penhorado (matrícula sob nº 

2.046 – RGI desta Comarca), pertence ao devedor Sr. Sérgio Luiz Gaino.

No caso, deverá ser intimada tão somente a esposa do devedor, Srª 

Salete Aparecida Alves Gaino, da penhora efetivada nos autos, nos 

termos do art. 842, do CPC/2015, observando-se, ainda, a regra inserta do 

art. 844, do NCPC, bem como ser procedido na forma do art. 799, inc. II, do 

mesmo codex, já que o imóvel a ser penhorado recairá sobre bem gravado 

de hipoteca, não havendo necessidade de intimação da esposa do 

avalista.

Registro, ainda, que o endereço da Srª Salete é na Cidade de 

Diamantino/MT, e não em Cuiabá/MT, sendo de forma errônea a expedição 

da Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT.

Ante o exposto, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

o cumprimento das decisões já constantes nos autos.

Sem prejuízo do exposto, manifeste-se o credor acerca de interesse de 

adjudicar o bem penhorado.

Resta, assim prejudicado o pedido de intimação da Srª Salete via edital.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90855 Nr: 3090-67.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar-se nos autos 

acerca da carta precatória de citação devolvida pela comarca de Varzea 

Grande onde certifica o Oficial de Justiça que não localizou na avenida 

indicada no mandado o edificio Itapuã, portanto não efetivou a citação dos 

requeridos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121885 Nr: 4037-82.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeferino Correa Liber, Cinira Maria Liber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Engler de Souza, Marli de Souza, Nortec - 

Consultoria Engenharia e Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Felipe Monteiro Coelho - 

OAB:MT/14.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Iza Karol Gomes Luzardo Pizza - 
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OAB:11.315-A, José Petan Toledo Pizza - OAB:2553

 Intimos as partes a comparecerem a audiência de conciliação e mediação 

designada para o dia 06 de junho de 2018, às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88836 Nr: 1163-66.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neuza da Silva Martins - ME, Maria 

Neuza da Silva Martins, Maria Neuza da Silva Martins

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da certidão de 

fls. 98, bem como para indicar bens a penhora conforme decisão de fls. 

88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92983 Nr: 1256-92.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fashion Tur Viagens e Turismo Ltda, Valdir 

Ruelis, Adriane Fernandes Angelo Ruelis, Alaice dos Santos Ruelis, Obed 

Ruelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:OAB/MT 

16.828, Marco Aurélio Medeiros - OAB:15.401

 Intimação do Autor para que fique ciente da Carta Precatória devolvida de 

fls.115/118 e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 2500-85.2016.811.0005

 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): Romélio Riediger, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca da penhora e avaliação de fls. 138 e certidão de fls. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101526 Nr: 2248-19.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevar Gonçalves da Silva, Esvanides 

Aparecida de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, 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 - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): EDEVAR GOLÇALVES DA SILVA E OUTRO

Localidade: NOVO DIAMANTINO - DIAMANTINO - MT

 Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42625 Nr: 3375-02.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto, Gildo Capeletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi, Albertino Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Gilberto Donizeti Capeleto - OAB:10471/MT, Gildo 

Capeletto - OAB:7288-A

 Intimação do Patrono do Executado para que fique ciente da Penhora no 

rosto dos autos de fls. 317, e querendo apresente impugnação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105925 Nr: 818-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor José de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lew Elise Steinfeld, Marcondes Agropecuária 

Mineração, Exportação, Importação, Beneficiamento e Comércio Ltda, 

Ernesto Dias Filho, Rosa Maria Teixeira Mattar, Marajá Agricultura e 

Pecuária Ltda, Júlio Dias Sobrinho, Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, 

Antônio Carlos Mattar, Canaã Agropecuária Ltda, Marta Lúcia Raduan 

Dias, Beatriz Cipriani Silva Dias, José Aparecido Bianchi Lopes, Izelia 

Ticianeli, Aparecida Kobal Mattar, Dilcéa Josefa Lopes, Seme Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte autora para que fique ciente das informações sobre a 

CP 0209067-07.2017.8.19.0001 na COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE 

JANEIRO - CARTÓRIO DA 21º VARA CIVEL- e-mail: cap21vcic@tjrj.jus.br - 

de (fls. 212/217)onde requerem a complementação de custas de contrafé 

no valor R$ 19,72 na conta 2212-9, junto ao Juízo da Comarca da 21º 

Vara Civel do Rio de Janeiro - RJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 119657 Nr: 3132-77.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalgomar Importação e Exportação de Produtos 

Agropecuários L

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmir José Sia, Maria Jose Girardi Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Cesar Frei Alexo - 

OAB:7.069/MT, Hamilton Ferreira da Silva Junior - OAB:11.322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para apresentar impugnação a 

Contestação, conforme decisão de fls. 600, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103691 Nr: 3290-06.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Intimo os patronos das partes para manifestarem em 05 dias, acerca da 

petição do perito fls. 86/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123108 Nr: 4-15.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucineid Tibaldi de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para que providencie, 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 - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, 

referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): LUCINEID TIBALD SOUZA

Localidade: FAZENDA QUERÊNCIA, DISTRITO DE DIVINOLÂNDIA OU 

DECIOLÂNDIA - DIAMANTINO MT (ZONA RURAL)

 Finalidade da Diligência: CITAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23561 Nr: 1619-31.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roldão Soares Gusmão, Regina Antonia 

Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Aidamus de 

Lamônica Freire - OAB:6000/MT, Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sebastião Carlos Araújo Prado - OAB:10.001/MT, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Intimação da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca da informação RENAJUD de fls. 263.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92210 Nr: 705-15.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda - ME, Luiz Carlos Gaino, Josileiza 

de Souza Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, 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 - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): TRANSMG LTDA - ME

Localidade: RUA ALMIRANTE VATISTA DAS NEVES, CENTRO, 

DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: CITAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 845 Nr: 144-84.1997.811.0005

 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): Antonio Linhares Golin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Intimo o patrono da parte credora para manifestar no prazo de 05 dias, 

acerca da devolução da Carta Precatória, por falta de pagamento 

distribuição e diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 852 Nr: 172-52.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Descontos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retificadora Diamantino Ltda, Milton de Oliveira

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, 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 - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): MILTON DE OLIVEIRA E OUTRO

Localidade: BAIRRO DA PONTE E BAIRRO BURITI - DIAMANTINO- MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99214 Nr: 1194-18.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asa Máquinas Peças e Implementos Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Ricardo de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o patrono da parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109927 Nr: 2544-07.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Ricardo de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para manifestar em 05 dias, acerca da 

correspondência devolvida de fls. 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121821 Nr: 4006-62.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene de Matos Tondorf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Martignago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura - 

OAB:6755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, 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 - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): ALESANDRE MARTIGNAGO

Localidade: ZONA RURAL ASSENTAMENTO

Finalidade da Diligência:REINTEGRAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35420 Nr: 274-88.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira, Alcides Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira, Flávia Cristina 

Borges Casetta, Roberto Casetta Ferreira, Isabel Cristina Gaino Ferreira, 

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes RF Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - 
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OAB:5477/MT, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, 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 - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): JOAQUIM CASETTA FERREIRA E OUTROS

Localidade: JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103125 Nr: 3021-64.2015.811.0005

 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): Wardiney Santana Eireli-ME, Wardiney Santana

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de 2 mandados através de 

Guia de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no 

centro (zona urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6493 Nr: 636-52.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA SUDOESTE LTDA, Ademir Ristow, 

Erich Millnitz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para se manifestar no prazo legal, quanto 

a correspondência devolvida de fls. 280.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94140 Nr: 1922-93.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: valcir Antônio Belusso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Baierle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Schevinski Dalben - 

OAB:13.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, 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 - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): SANDRA BAIERLE

Localidade: NOVO DIAMANTINO , DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência:INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 118232 Nr: 2561-09.2017.811.0005

 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: BF Consultoria Empresarial Ltda - ME, Ana Carolina 

Pacheco Busiquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel - Comércio de Produtos Agrícolas 

Ferrarin Ltda, Paulo Geraldo Vattos, Antônio Valmir Vattos, Marinete de 

Fátima Ignácio Vattos, José Roberto Vattos, Roseni de Fátima Vattos, 

Maria Aparecida da Silva Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYEGO NUNES DA SILVA 

SOUZA - OAB:14563, Italo Jorge Silveira Leite - OAB:10074/MT, 

Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B

 Intimo o patrono da parte autora para querendo manifestar em 15 dias, 

acerca da Contestação de fls. 144/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25979 Nr: 423-89.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurinda Maranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana Esteves Monteiro ( 

Defensora Pública ) - OAB:100180

 Intimação da Parte Autora para que fique ciente do AUTO DE PENHORA E 

DEPÓSITO de fls. 352/353 e AUTO DE AVALIAÇÃO de fls. 354/356 e 

CERTIDÃO de fls. 357/358 e querendo se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89322 Nr: 1658-13.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira, Marçal Yukio Nakata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Intimo o patrono da parte autora, acerca do inteiro teor do Ofício nº 

13/2018 de fls. 224vº, referente ao 1º Ofício de Registro de Imóveis, 

Títulos e Documentos da Comarca de São José do Rio Claro/MT. A seguir 

transcrito: "Ref.: Pedido dos Emolumentos. Termo de Penhora - Processo: 

1658-13.2013.811.0005 Código 89322. Valor das despesas: R$63,00 Em 

atenção ao expediente em epígrafe, informamos o valor dos emolumentos 

para efetuarmos registro da penhora que esta protocolada sob nº 30.634, 

neste RI, que deverá ser efetuado mediante depósito em conta do Oficial 

no Banco do Brasil Ag. 3628-5, C/c 7.831-X, e informado ao Cartório. 

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos mui. Jeane 

da Cruz Correa - Substituta".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 2156-46.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalina Maria Viegas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado na zona urbana de 

Diamantino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109218 Nr: 2193-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KL Transportes e Turismo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandado através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro Novo diamantino 

(zona urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96325 Nr: 3269-64.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronie Elson Mendes Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência para cumprimento de mandados através de Guia 

de Recolhimento, que deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, a ser cumprido no endereço localizado no bairro Novo diamantino 

(zona urbana)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23561 Nr: 1619-31.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roldão Soares Gusmão, Regina Antonia 

Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Aidamus de 

Lamônica Freire - OAB:6000/MT, Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sebastião Carlos Araújo Prado - OAB:10.001/MT, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Intimação dos Executados para que fiquem cientes a respeito do 

RENAJUD de fls. 263 e querendo se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33882 Nr: 2126-84.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Lopes Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Tortoro 

Junior - OAB:OAB/SP 247.319

 Intimo o patrono da parte requerida para efetuar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$4.812,44(quatro mil oitocentos e doze reais e 

quarenta e quatro centavos, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7856 Nr: 1094-25.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel - Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Francisco Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10074/MT, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimação do Patrono do Executado para que fique ciente da PENHORA de 

fls. 206 e querendo apresente impugnação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3582 Nr: 476-27.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dorival Brandão, Dionísio Gomes do Carmo, 

João da Mata de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Vergueiro, Maria Tereza Pellegrini 

Vergueiro, Antonio Daltro Filho, Serraria Itanhangá Ltda, Benedito Pereira 

de Castro, Nilda Godoi de Campos, Gonçalo Domingos Campos Neto, Lise 

Laura Campos Bianchinni, Espolio de Ary Leite Campos, Naise Godoy de 

Campos Silva Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:3938/MT, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:3507-B, Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302/MT, Walter Ramos Motta - OAB:3272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Daniel Batista Aguiar - OAB:MT/3537, Dionildo Gomes 

Campos - OAB:3302/MT, Dionísio Neves de Souza Filho - 

OAB:3646/MT, Fernando Ulysses Pagliari - OAB:3047/MT, João da 

Matta de Oliveira - OAB:5.084 MT, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT, 

Walter Ramos Motta - OAB:3272/MT

 Intimo os patronos das partes para se manifestarem acerca dos laudos, 

juntados as fls. 1180/1341.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 119445 Nr: 3052-16.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pereira Pandolfo - 

OAB:20.029/MT

 Intimo o Dr. Eduardo Pereira Pandolfo, OAB /MT nº 20.029, na qualidade 

de patrono da parte denunciada para que no prazo de 10(dez) dias, 

apresente resposta à acusação, por escrito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 119445 Nr: 3052-16.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pereira Pandolfo - 

OAB:20.029/MT

 recebo a denúncia, na forma do que prevê o artigo 396, do Código de 

Processo Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, 

oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, 

recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias).II – Proceda a citação do acusado 

para que responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Faça 

constar do mandado que na resposta cada acusado poderá arguir 

preliminar 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 (Artigo 396-A, do Código de Processo Penal). Faça constar, 

ainda, que não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os 

acusados, citados, não constituírem defensor, será nomeado um para 

patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A, do Código de Processo 
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Penal).III - Defiro a juntada de folha de antecedentes criminais do acusado. 

IV- Dê-se ciência ao Ministério Público.Diamantino/MT, 10 de agosto de 

2017.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95217 Nr: 2523-02.2014.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Silva do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josefa Romana do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Dra. Naiara Dias Fiuza Silvestre, OAB/MT 9029, na qualidade de 

patrona da parte inventariante, para que no prazo legal manifeste-se 

acerca dos documentos de fls. 176/182.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123175 Nr: 38-87.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaldo Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Intimo o Dr. Fabricio Carvalho de Santana, OAB/MT 7.066, na qualidade de 

patrono da parte denunciada, para que no prazo de 10(dez)dias, 

apresente resposta à acusação, por escrito, nos termos do artigo 396-A 

do CPP.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 34921 Nr: 3195-54.2007.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleide de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Samsel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos.

I- Intime-se a parte exequente para que manifeste quanto a petição de 

fls.138/142, no prazo de 10 dias.

II- Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010157-10.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO CHAGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010157-10.2014.8.11.0005 EXEQUENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: MANOEL ANTONIO CHAGAS 

Vistos etc. Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto a 

petição da parte executada de id. 11254058, no prazo de 10 dias. 

Cumpra-se. Diamantino, 08 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012337-96.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO (REQUERENTE)

ANDERSON CANDIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SATELITE SERVICOS AUXILIARES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012337-96.2014.8.11.0005 REQUERENTE: ANDERSON CANDIOTTO, 

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO REQUERIDO: SATELITE 

SERVICOS AUXILIARES LTDA - ME Vistos. Inicialmente DETERMINO seja 

corrigida a autuação, vez que a requerida é a empresa TAM LINHAS 

AÉREAS, devendo seus advogados serem intimados da presente decisão. 

Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para 

corrigir erro material. “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. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso 

em apreço, os embargantes sustentam que houve omissão na sentença 

que extinguiu o processo em razão da coisa julgada, argumentando que 

a s  d e m a n d a s  n .  8 0 1 0 6 2 8 - 7 6 . 2 0 1 2 . 8 . 1 1 . 0 0 1 1  e  n . 

8010619-17.2012.8.11.0011, que tramitaram na Comarca de Mirassol do 

Oeste, não possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

pedidos do processo em apreço, não havendo, portanto, que se falar em 

coisa julgada. Os embargantes alegam que o processo de n. 

8010628-76.2012.8.11.0011 que tramitou na Comarca de Mirassol do 

Oeste/MT foi interposto somente por Bianca Chinen Franco de Godoy 

Candiotto visando o ressarcimento dos danos materiais pela remarcação 

de passagem (milhas descontadas do programa fidelidade de seu marido) 

e danos morais pelo ato suposto ato ilícito praticado, enquanto o processo 

de nº 8010619-17.2012.8.11.0011 foi interposto somente pelo Sr. 

Anderson Candiotto visando o ressarcimento também de danos materiais e 

morais mas em relação a sua passagem remarcada. Sustentam que o 

processo proposto pela Sr. Bianca foi extinto por ausência de legitimidade 

ativa, uma vez que o plano fidelidade de milhas seria de titularidade do Sr. 

Anderson Candiotto. Por outro lado, no processo proposto pelo Sr. 

Anderson, foi proferida sentença de procedência dos pedidos, 

determinando a restituição em dobro das milhas cobradas indevidamente 

no programa fidelidade do embargante, referente à passagem aérea 

deste, bem como condenação por danos morais. Argumentam, assim, que 

a presente demanda visa o ressarcimento dos danos materiais e morais 

concernente aos descontos de milhas do plano fidelidade do Sr. 

Anderson, em virtude da remarcação da passagem aérea tirada em nome 

da Sr. Bianca, restando evidente que em que pese a similaridade das 

causas de pedir, estas não são idênticas, tratando-se de objeto distinto, 

inexistindo coisa julgada entre os processos. Em análise dos autos, 

verifico que os embargos merecem acolhimento, haja vista que de fato não 

há coisa julgada entre a presente demanda e o processo n. 

8010619-17.2012.8.11.0011, vez que o objeto e pedido deste processo 

diverge daquele. É que duas passagens foram tiradas com milha no cartão 

fidelidade do reclamante Anderson, e, ao realizar a remarcação das 

passagens, em razão de força maior impedindo a viagem inicialmente 

pretendida, para cada uma das passagens remarcadas a reclamada 

cobrou 1.000 milhas em transações distintas. Dessa forma, ACOLHO os 

embargos de declaração opostos pelos embargantes, afastando a 
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ocorrência de coisa julgada e passo ao julgamento do processo. Em 

relação a requerente Bianca Chinen Franco de Godoy Candiotto, como 

constou na sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa, entendo que 

a questão preliminar permanece. É que o desconto irregular das milhas do 

programa de pontos de seu marido em nada afetou sua esfera jurídica, 

vez que a nova passagem foi emitida e não houve qualquer problema com 

o novo vôo adquirido. O suposto problema ocorrido foi eminentemente 

econômico, com desconto supostamente irregular no programa de pontos 

de seu marido. O fato do suposto desconto irregular ter ocorrido no 

programa de milhas de seu marido em razão da passagem tirada em seu 

nome não lhe legitima a pleitear qualquer dano, vez que sua esfera jurídica 

de forma alguma foi afetada. Para a repropositura de processo extinto por 

ilegitimidade é necessário que a parte sane o vício apontado e, no caso, o 

vício, ao menos em relação à autora, não foi sanado nem há como sanar. 

É certo que as sentenças terminativas não fazem coisa julgada material, 

mas somente coisa julgada formal, porém sanar o vício é condição 

necessária para a repropositura em razão da preclusão consumativa. 

Sobre essa interessante e complexa questão processual, por todos, o 

voto do saudoso ex-ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira no EREsp 

160.850-SP. Assim, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa da 

autora Bianca para requerer tanto danos materiais quanto danos morais. 

Em relação ao autor Anderson Candiotto tenho que a pretensão procede. 

É que pretende o autor a reparação por danos morais e materiais em 

virtude de milhas descontadas pela empresa Requerida a título de multa 

pela remarcação de bilhete aéreo tirado em nome de sua esposa Bianca, 

junto ao programa de fidelidade que o requerente Anderson Candiotto 

possui com a reclamada. Verifica-se que de fato houve a cobrança de 

multa no programa de fidelidade do Sr. Anderson Candiotto pela 

remarcação do bilhete tirado em nome da Sra. Bianca, mesmo estando 

comprovado o motivo de força maior que levou os requerentes a alterar o 

destino de sua viagem inicialmente pretendida. No caso, e só para 

ressaltar, houve duas remarcações de passagens, uma em nome do 

requerente Anderson e outra em nome de sua esposa, sendo os dois 

bilhetes pagos com milhas do programa de pontos do autor, e ao remarcar 

os trajetos, em decorrência de evento de força maior, a reclamada, 

ilegalmente, cobrou irregularmente 1.000 milhas para cada uma das 

remarcações, descontando do programa de pontos do autor. Como dito, 

em relação à cobrança de 1.000 milhas da remarcação de sua passagem 

o autor moveu ação anterior em Mirassol, pleiteando, nestes autos, 

indenização por danos materiais e morais em relação ao desconto das 

outras 1.000 milhas que ocorreu na remarcação da passagem tirada em 

nome de sua esposa. Evidente que a reclamada, em razão de força maior 

com a erupção de um vulcão, não poderia realizar desconto por 

remarcação/alteração de destino de rota aérea de passageiro. Sendo 

assim, o ato ilícito restou plenamente configurado ante o desconto 

irregular, devendo a empresa Requerida ser condenada à restituição em 

dobro das milhas descontadas indevidamente em relação à passagem 

tirada em nome da esposa do requerente. O pedido de dano moral diante 

da situação fática ocorrida é medida que se impõe, aliás, como já 

reconhecido em decisão anterior versando sobre desconto análogo. É que 

a atitude da reclamada em buscar obter lucro indevido contra consumidor 

que já teve que alterar programação de viagem em decorrência de evento 

externo noticiado mundialmente, denota culpa grave e intenção de obter 

lucro sabidamente indevido em desfavor do cliente. É postura que não se 

coaduna com grande empresa como é a reclamada. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas do gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o 

valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa, já que não é este o seu objetivo, 

mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar 

o seu fim punitivo. De acordo com os comentários acima, levando em 

conta que a reclamada já foi condenada no processo n. 

8010619-17.2012.8.11.0011 por fato análogo, arbitro a verba a título de 

dano moral em R$ 5.000,00. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, para: I. DETERMINAR que a empresa 

Requerida realize a restituição em dobro (danos materiais) das milhas que 

cobrou indevidamente pela remarcação do bilhete aéreo tirado em nome da 

Sra. Bianca junto ao programa de fidelidade do Requerente Anderson, 

totalizando 2.000 (duas mil) milhas do programa; II. CONDENAR a 

reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais ao reclamante, com correção monetária pelo INPC desde a 

citação e juros de mora de 1% ao mês desde o evento. Excluir da lide a 

requerente Bianca Chinen Franco de Godoy Candiotto por ilegitimidade 

ativa. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Diamantino, 31 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA ALMEIDA KISZEGI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido UNIC para responder o 

recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010451-91.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINELLE PEDROSO DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT11744/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010451-91.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: MARCIA REGINELLE PEDROSO 

DA SILVA CAMPOS EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

incontroverso mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Intime-se a parte executada para pagar o saldo 

remanescente no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio. 3 – Cumpra-se. 

Diamantino, 09 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012940-43.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO PEREIRA VUNJAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8012940-43.2012.8.11.0005 EXEQUENTE: LUCIO PEREIRA VUNJAO 

EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Tendo em 

vista que não houve o pagamento espontâneo pela parte executada, 

intime-se a parte exequente para que requeira o que de direito, no prazo 

de 10 dias. Diamantino, 09 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-55.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS SANTOS VASCONCELLOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010337-55.2016.8.11.0005 REQUERENTE: FERNANDA DOS SANTOS 

VASCONCELLOS E SILVA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 08 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-47.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZETI AGUSTINHO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010064-47.2014.8.11.0005 REQUERENTE: MARILZETI AGUSTINHO DA 

SILVA CAMPOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 08 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010569-04.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA REGINA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVING MUDANÇAS PARA TODO BRASIL REPS JOSE AIRTON 

DAMASCENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010569-04.2015.8.11.0005 REQUERENTE: VERONICA REGINA XAVIER 

REQUERIDO: MOVING MUDANÇAS PARA TODO BRASIL REPS JOSE 

AIRTON DAMASCENO Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-83.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010361-83.2016.8.11.0005 REQUERENTE: ELEANDRA MORENO 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000111-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINA MANZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000111-42.2018.8.11.0005 REQUERENTE: ANDRESSA CAROLINA 

MANZANO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Não obstante, o art. 

3º da Lei 12.153/2009 determina que o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem os requisitos autorizadores 

para a concessão da tutela, quais sejam, a probabilidade do direito, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo prudente 

aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. 

Inicialmente há a questão da competência, vez que o veículo foi autuado 

em Cuiabá, e um dos litisconsortes é o próprio Município de Cuiabá, sendo 

que a questão da possibilidade do Município ser réu em processo 

interposto em outra Comarca que não a sede do Município é questão que 

será analisada após a contestação. Quanto à probabilidade do direito é 

certo que o proprietário deverá ser notificado no endereço cadastrado 

nos órgãos de trânsito, porém, nenhuma prova nesse sentido foi juntada 

com a inicial. Além disso, havendo notificação pessoal do condutor no 

momento da abordagem, desnecessária a notificação do proprietário, por 

expressa previsão legal. No caso, embora não se desconheça os abusos 

cometidos pelas agências de trânsito, essas questões não estão 

comprovadas e a inicial não esclarece se a autuação poderia ou não ter 

sido realizada em nome do condutor que não o proprietário, ou seja, local 

que estava o veículo na data da autuação e quem era o condutor. Além 

disso, verifica-se dos documentos juntados que a autora possui outras 

pendências em aberto concernentes ao veículo Volkswagen Amarok CD 

4x2 S 2012/2013, Placa OBJ-6607, id. 11693904 - p. 1/2, razão pela qual 

não vislumbro o perigo de dano, o que apenas confirma o indeferimento da 

medida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. Diamantino, 09 de 

fevereiro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DANIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1001127-65.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JEAN DANIEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 09 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000307-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

FERNANDA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT21758/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. G. (REQUERIDO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Mediação Sala: CEJUSC1 Data: 12/04/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003155-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. A. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1003155-07.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANA PAULA ANTUNES DOS 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: MARCOS SOARES DE SOUZA Vistos, em 

correição. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 09/05/2018, às 15hs30min, oportunidade em que as partes deverão 

comparecer pessoalmente acompanhadas de seus respectivos 

advogados, bem como trazerem suas testemunhas, arroladas no prazo 

legal. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 07/12/2017. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005956-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT22909/O (ADVOGADO)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS OAB - MT0013618A (ADVOGADO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: GABINETE DA 1ª VARA Data: 20/02/2018 Hora: 

14:30 Tipo: NO CEJUSC Data: 21/02/2018 Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005956-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT22909/O (ADVOGADO)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS OAB - MT0013618A (ADVOGADO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: GABINETE DA 1ª VARA Data: 20/02/2018 Hora: 

14:30 Tipo: NO CEJUSC Data: 21/02/2018 Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005956-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT22909/O (ADVOGADO)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS OAB - MT0013618A (ADVOGADO)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: GABINETE DA 1ª VARA Data: 20/02/2018 Hora: 

14:30 Tipo: NO CEJUSC Data: 21/02/2018 Hora: 17:00

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 160918 Nr: 804-15.2016.811.0037

 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: NJ, NFJ, RMGFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ANDERSON DE LIMA 

KOHL - OAB:OAB/RS 108.087

 Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 147735 Nr: 3361-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BDVF, FERNANDA VALLIM DO VALLE FALAVIGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, INSTITUTO EDUCACIONAL 

NOVA GERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mandado de Segurança n.º 3361-09.2015.811.0037

Código 147735.

Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público da 

sentença proferida às f. 131/133, a qual, segundo o parquet, mostra-se 

contraditória, ao confirmar a decisão que indeferiu a liminar e, no entanto, 

julgar procedente o mandamus.

Alega o embargante que a fundamentação do decisum se deu no sentido 

da improcedência do Mandado de Segurança, no entanto, na parte 

dispositiva da sentença a decisão foi pela procedência da ação e, em 

razão disso, interpõe o recurso aclaratório para sanar o vício apontado.

É o relatório. Decido.

Analisando atentamente as razões dos embargos declaratórios opostos, 

vejo que merece total acolhimento eis que evidente a contradição 

apontada, a qual de fato se deu, provavelmente, em razão de um erro 

material de digitação, já que se extrai da decisão vergastada todo um 

raciocínio direcionado à improcedência da ação.

 Assim, acolho os embargos para o fim de sanar a contradição apontada, 

de modo que se faça constar da sentença de f. 131/133 a seguinte 

decisão: “Diante do exposto, reconheço o fato consolidado, JULGO 

IMPROCEDENTE o mandamus e, por consequência, ratifico o indeferimento 

da liminar”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença proferida 

às f. 131/133.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115528 Nr: 6082-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM, JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0

 Certifico e dou fé que foi expedido o of. 582/2017 - fl. 161- e 

encaminhado em 14/11/2017 para desconto junto ao empregador do 

requerido, pelo que intimo a parte autora a manifestar sobre o 

prosseguimento do feito no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000517-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY WILSON MOREIRA (AUTOR)

ANDRIELE KAUANE SANTOS PEGORARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000517-64.2018.8.11.0037 AUTOR: WESLEY WILSON MOREIRA, 

ANDRIELE KAUANE SANTOS PEGORARO RÉU: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000477-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO AUGUSTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA ALMEIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000477-82.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ROBERTO AUGUSTO 

REQUERIDO: MONICA ALMEIDA PEREIRA Vistos, etc. Cumpra-se, servindo 

a cópia de mandado. Para a elaboração do referido estudo, determino que 

a Equipe Multidisciplinar deste Juízo, providencie in loco o necessário, no 

prazo de 10 (dez) dias. Juntado aos autos, devolva-se com as nossas 

homenagens. Às providências. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000471-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VANESSA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTUNES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000471-75.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ELISANGELA VANESSA 

FERNANDES REQUERIDO: NELSON ANTUNES OLIVEIRA Vistos, etc. 

Cumpra-se, na forma deprecada. Primavera do Leste-MT. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000613-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000613-50.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LAURO NASCIMENTO JUNIOR 

REQUERIDO: TIAGO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO NASCIMENTO Vistos, 

etc. Ante a certidão retro, redesigno o ato para o dia 21/06/2018, às 

13h50min. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002074-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

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

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002074-23.2017.8.11.0037 REQUERENTE: TIAGO ALVES DOS SANTOS 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de Alvará Judicial em que o(a) requerente 

postula autorização para o levantamento de valores existentes em conta 

vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em nome do de 

cujus. É o relato do necessário. Fundamento e decido. De acordo com o 

que dispõe a Súmula 161 do STJ a competência para autorizar pedido de 

levantamento de valores relativos a PIS /PASEP e FGTS, em decorrência 

do falecimento do titular da conta é da Justiça Estadual, tendo ela, pois, 

aplicação nos procedimentos de jurisdição voluntária. A expedição de 

alvará para levantamento de quantia do FGTS traduz atividade de 

jurisdição voluntária, razão pela qual não há necessidade de citação da 

Caixa Econômica Federal, não obstante ser ela a destinatária da ordem. O 

art. 1º da Lei nº 6.858/80, assim define: Art. 1º. Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS/PASEP, não recebidos em vida pelos seus respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis ou militares, e na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial independente de inventário ou arrolamento. Por 

sua vez, o art. 1829, do Código Civil descreve que: Art. 1.829. A 

sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em 

concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o 

falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória 

de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão 

parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Nessa 

senda, o(a) requerente se afigura a pessoa legitimada para o 

levantamento do valor e os documentos carreados ao feito demonstram a 

veracidade da alegação do(a) requerente, tornando de rigor a concessão 

de alvará que a autorize a proceder com o levantamento do saldo de FGTS 

e PIS existente em nome do falecido Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

inicial, autorizando o(a) requerente a proceder ao levantamento do saldo 

de FGTSe PIS vinculado ao nome do falecido junto à Caixa Econômica 

Federal. Comunique-se a agência bancária em questão. Expeça-se e 

encaminhe-se o necessário. Publicada e registrada. Intime-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Serve a decisão como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001924-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHAINY DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Renato Lopes Miranda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001924-42.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JHAINY DO NASCIMENTO 

SOUZA REQUERIDO: RENATO LOPES MIRANDA Vistos, etc. Trata-se de 

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM 

PARTILHA” em que as partes entabularam acordo. É o relato. Decido. 

Quanto ao pedido retro, sendo a pretensão consensual, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre 

as partes, por conseguinte, reconhecendo a união estável do casal e 

decretando a sua dissolução. Assim, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de 

Processo Civil. Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias. Serve a decisão como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001838-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANCA OAB - SP208509 

(ADVOGADO)

ANDRE MARQUES FRANCISCO OAB - SP300042 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON PEREIRA CARDOSO (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR (EXECUTADO)

ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA (EXECUTADO)

MARCELO VENDRAME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005012-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Processo n. 1005012-88.2017.8.11.0037 

Certifico que a parte requerida apresentou contestação conforme ID 

11489196, razão pela qual intimo a parte requerente para requerendo 

impugnar a contestação no prazo legal. PRIMAVERA DO LESTE, 9 de 

fevereiro de 2018 INES SCHUSTER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000490-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Certifico que a petição do ID 11614446 não acompanhou as Guias do 

recolhimento das custas processuais conforme mencionado na pet9ição.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006303-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. MACHNIC EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

suspendo os presentes autos pelo prazo de 60(sessenta) dias, conforme 

requerido. INES SCHUSTER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002937-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FELISMINA DA SILVA QUEIROZ (RÉU)

OTACILIO RIBEIRO DE QUEIROZ (RÉU)

 

Intimo a parte autora para comprovar a distribuição da carta precatória, no 

prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 64029 Nr: 3840-12.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO, BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES - OAB:RS 

56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 Certifico que os autos encontram-se desarquivados, intimo o advogado 

da parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69170 Nr: 1478-03.2010.811.0037

 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: INES AZZOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Certifico que os autos encontram-se desarquivados, intimo o advogado 

da parte requerida para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 13957 Nr: 2166-14.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 Certifico que, nesta data, foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, 

sendo as DIRPF’s do executado arquivada em pasta própria, razão pela 

qual intimo o 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32631 Nr: 869-93.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KUMON INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZANIR GONÇALVES ITACARAMBI DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, FERNANDA HOROVITZ FRANKEL - OAB:195.016 

OAB/SP, GUSTAVO VISEU - OAB:OAB/SP 117.417, PAULO VINICIO 

PORTO AQUINO - OAB:14250-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 Certifico que, nesta data, foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, 

sendo a DIRPF do executado arquivada em pasta própria. Certifico também 

que no RENAJUD o bem localizado já se encontra restringido por esta 

ação, razão pela qual intimo o 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69172 Nr: 1480-70.2010.811.0037

 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: EDUARDO ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, FABIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13979/MS, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Certifico que os autos encontram-se desarquivados, intimo o advogado 

da parte requerida para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124269 Nr: 6839-93.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBE ROSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6839-93.2013.811.0037 (Código nº 124269)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: Distribuidora de Bebidas Kuluene Ltda

Executado: Cleibe Rosa Lima

Vistos em correição.

Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela 

legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, 

são públicos, como a própria nomenclatura sugere, sendo prescindível a 

intervenção judicial para a obtenção de informações a ele atinentes, 

motivo pelo qual indefiro o requerimento formulado pela parte exequente 

(fls.62).

Intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 1º de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203015 Nr: 768-02.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SOUSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se;

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159788 Nr: 310-53.2016.811.0037

 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: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:PR 32698, 

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15.280-A, RAFAEL CORDEIRO DO 

REGO - OAB:PR 45335, ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - 

OAB:PR/ 49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:MT/ 19.122

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE da decisão 

de fls.75/76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3048 Nr: 119-09.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPLAN - PLANEJAMENTO ASSISTÊNCIA 

TÉC. AGROPECUÁRIA S/C LTDA, NILSON CARLOS DE MORAIS, MÁRIO 

CESAR CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:1779-A

 Certifico que os autos encontram-se desarquivados, intimo o advogado 

da parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 202491 Nr: 465-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE HAMULAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON GERALDO TURATO, VILSON 

MIEZERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TOMÉ - OAB:PR/ 261142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 152 de 547



prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se;

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 202881 Nr: 689-23.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA ROVERI - OAB:SP/ 

127329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se;

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005123-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE ROSA GUIMARAES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001449-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO GUINCHO WETEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10320630, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-26.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON ALEXANDRE PORLONICZAK DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não comprovou a 

distribuição da Carta Precatória , apesar de intimada. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar a 

distribuição da Carta Precatória , no prazo legal, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002083-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BERALDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10734761, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000628-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI ALEX OLING BARBOSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10846471, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004238-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMAR OLIVEIRA DE MATOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 9905804, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001936-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON PAULO CASTALDO VELOSO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 9994626, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003488-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)
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EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA BRESSAN (EXECUTADO)

TAMARA BRESSAN - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10488175, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000038-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KUFNER & CIA LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO MARCOS ZIBETTI KUFNER (RÉU)

OLINTO ANTONIO KUFNER JUNIOR (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10960269, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002371-30.2017.8.11.0037

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)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão da Carta Precatória , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004349-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVIRINO CORREIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10326836, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

PEREIRA DE ARRUDA & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARILCE VIEIRA REGO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10098218, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000818-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11075990, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000334-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA TEIXEIRA MENDONCA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CAVALCANTI MACEDO OAB - SP198894 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO ALDRIGUE (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11252125, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

JULIO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10490312, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE BRANCALHAO MAZZO (EXECUTADO)

GELSON LUIZ MAZZO (EXECUTADO)

MAZZO & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOCEDI GEMILAKI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10246271, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002286-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. R. MARTINS - ME (EXECUTADO)

JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11250774, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002381-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIERA LOPES & SOUZA LOPES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11250899, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002496-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ BAU 04275364996 (EXECUTADO)

ALEXANDRE LUIZ BAU (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11252089, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003487-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10256669, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000279-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MACHADO (EXECUTADO)

CLEITON OTAVIO DA SILVA TRINDADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11250487, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003843-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11038308, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003946-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON DOS SANTOS VENDRAMEL (EXECUTADO)

PIZZARIA LA BELLA LTDA - ME (EXECUTADO)

BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10482173, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004357-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10147669, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002547-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR MICHELIN FILHO OAB - SP194602 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE ALVES AMORA (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10692320, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA DE SOUZA MELO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10917991, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000740-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000740-51.2017.8.11.0037 AUTOR: FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E 

VERDURAS LTDA RÉU: E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME Visto, Trata-se 

de AÇÃO MONITÓRIA proposta FRUTIVINI COMÉRCIO DE FRUTAS E 

VERDURAS LTDA contra E P A DA SILVA E CIA LTDA. Junta documentos. 

Não houve citação. O autor pugna pela desistência da ação (ID: 9829436). 

Decide-se. Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de 

desistência da ação e a renuncia do prazo recursal, para os fins do artigo 

200, parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, 
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julga extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em consonância 

com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e taxas judiciarias 

pagas. Certifique-se o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publique-se e registre-se a presente 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de setembro 

de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001530-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11338722, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002157-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11193634, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001507-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E TRANSPORTES IRMAOS PINHEIRO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10248189, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002689-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO WYLKER CHAVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10394742, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002455-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO (EXECUTADO)

JUNIO GOMES ROSALIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10483983, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002656-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUCIRLENE DIVINA DIAS (EXECUTADO)

D. DIAS & CRUZ LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10235803, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003104-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO (EXECUTADO)

MONTOURO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11015538, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001498-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALTAMIRANDA LIRA DE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10434946, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004332-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11231210, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003877-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER GUIDO ZONER DIGIGOV (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11328284, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002974-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU CARLOS PARMIGIANI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10679905, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001206-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL ANDRE TODESCATO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10502910, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002344-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10329795, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002110-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS BISCO (EXECUTADO)

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10476672, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003672-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANIELLE SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10415254, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001908-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI MEINHARDT (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10329860, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004837-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERANY MARIA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10864483, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004612-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI PEREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11627705, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004733-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON FERREIRA UNIFORMES E SERIGRAFIA - ME (EXECUTADO)

ADAILTON FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11627518, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003151-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10917006, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002693-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RICARDO DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10573730, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005169-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11049035, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002101-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO CAETANO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10995088, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000573-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA VIEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11418832, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001222-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 10831070, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121693 Nr: 4209-64.2013.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LÍVIO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:MT 16.308-A

 (...) Com efeito, o caso em análise não se amolda às hipóteses de 

pretensão consignatória, impondo-se a improcedência da presente ação. 

DISPOSITIVO:Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga 

IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e resolve o mérito da ação, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC.Custas e taxas pagas (p.42/43).Condena-se 

a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, determina-se o 

levantamento dos valores depositados em benefício à parte 

autora.Observadas as cautelas de costume, arquive-se.Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 197247 Nr: 7446-67.2017.811.0037

 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: FRANCIELE LOURENCETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO - 

OAB:14990, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Franciele Lourencette em 

face de Banco Bradesco S/A, ambos qualificados.

Diz que o banco embargado realizou a consolidação de propriedade dos 

imóveis de matriculas n° 10447 e 10448, provenientes de alienação 

fiduciária do contrato de n° 2371458001, os realizado entre a empresa de 

seu esposo Sadi Livio Zatti – Me, no qual os referidos imóveis foram 

dados em garantia.

Aduz que o débito referente ao contrato esta sendo discutido na ação de 

consignação de n° 4209-64.2016.811.0037, na ação anulatória n° 

1094-64.2015.811.0037 e também na ação revisional de n° 

3700-70.2012.811.0037.

Informa que a presente demanda serve para ressalvar a sua meação que 

é proprietária e estranha ao procedimento que visa expropriar seu 

patrimônio que é sua residência.

Requer a concessão de liminar para suspender o leilão extrajudicial 

designado para a data de 28/09/2017. No mérito pugna pela manutenção 

da posse do imóvel, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de 

família, bem como a procedência da ação ressalvando a sua meação 

excluindo sua parte da constrição decorrente do contrato de alienação 

fiduciária restituindo o bem.

Junta documentos (p.19/98).

É o relatório. Decide-se.

Estabelece o art. 678 do CPC que: “A decisão que reconhecer 

suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido”.

No caso, verifica-se que o leilão judicial foi designado para o dia 

28/09/2017, o qual foi suspenso na ação anulatória de n° 

1094-64.2015.811.0037.

Portanto, o Estado-juiz indefere o pedido liminar, ante a perda do objeto.

Cite-se a parte embargada, na pessoa do advogado constituído nos autos 

principais (art.677 § 3º do CPC), para se manifestar no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67779 Nr: 7585-97.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COTRIMAC- COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, PATRICIA LUCIANA 

GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 13.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 (...) Salienta-se ainda que, em caso de pagamento, ou se a execução for 

garantida ou extinta por qualquer outro motivo, o exequente deverá 

imediatamente comunicar este juízo, para providenciar a baixa, sob as 

penas da lei (artigo 782, §4º do CPC).Nesse sentido, cita-se o 

entendimento jurisprudencial:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA 

EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E 

DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO 

CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para 

pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.  Nº  70071746341  (Nº  CNJ : 

0384828-84.2016.8.21.7000).Após, concluso para análise dos demais 

pedidos.A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828, 

do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117539 Nr: 8215-51.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA, LOCAR LOCADORA DE EQUIPAMENTO E 

MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR LOCADORA DE EQUIPAMENTO E 

MÁQUINAS LTDA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE REZENDE DOS 

SANTOS - OAB: MG 113003, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE REZENDE DOS 

SANTOS - OAB: MG 113003

 Visto,

De acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 12/04/2018, às 14h30min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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.

Não havendo acordo, concluso para marcar audiência de instrução.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119836 Nr: 2284-33.2013.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AMERICO MARQUES BARBOSA 

DA SILVA - ME, JOSÉ MANUEL DE ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz o julga procedente a ação 

monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor 

de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), devendo ser descontado 

desse valor a quantia de R$ 3.047,00 (três mil e quarenta e sete reais), 

referente à liquidação das cotas que os executados possuíam junto à 

credora.A correção monetária incidente a partir da data de emissão 

estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação 

(STJ- REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 22/6/2016, DJe 10/8/2016).Custas e taxas judiciais pagas 

(p.56).Em razão do princípio da causalidade, além das custas e despesas 

processuais desembolsadas pelo autor, o réu suportará os honorários 

advocatícios de 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com 

as anotações de estilo e as cautelas de praxe.Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136056 Nr: 7610-37.2014.811.0037

 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: EUGENIA GIMENES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 Visto,

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de 

Indébito com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela proposta 

por Eugenia Gimenes da Silva contra Banco Itaucard S/A, todos 

qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo (p. 86/87).

A requerente informou o pagamento do acordo e requer a expedição de 

alvará para o levantamento dos valores depositados (p. 89/90).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de p. 86. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julga 

extinto este feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e taxa judiciária pagas (p. 28/29).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta, defere-se o levantamento da 

integralidade dos valores depositados em favor da requerente, 

observando os dados bancários apresentados em p. 89.

 Após, observadas às formalidades legais, arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 563 Nr: 3-95.1999.811.0037

 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): WILSON DALTROZO, DOMITILIA SANTA 

BASSO DALTROZO, OSVALDO FORTUNATO DALTROZO, ZAIR MARIA 
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DAMBROS DALTROZO, DARCY DALTROZO, SOELY MARIA ZAMBERLAN 

DALTROZO, LUIZ CARLOS DALTROZO, VERA LUCIA DAMBROS 

DALTROZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ 134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Vistos,

Em consulta aos autos, verifica-se que a Medida Cautelar n° 24356, esta 

aguardando julgamento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, 

determina-se a suspensão do presente feito até seu julgamento, nos 

termos do artigo 313, V, alínea a do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29823 Nr: 2132-97.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRE VASQUES DE LIMA, 

ANDERSON SOARES FERNANDES, JOSIANE GOMES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:8097-B

 Visto,

Defere-se o pedido de p.205/206 e determina-se a intimação por edital dos 

executados acerca da penhora realizada nos autos p.184/185, bem como 

para constituir novo advogado, ante a renúncia dos procuradores de 

p.106.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41755 Nr: 4201-34.2006.811.0037

 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: VILSON GHENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILIO REGINATO, SUZANA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz o julga procedente a ação 

monitória, declarando constituído, de pleno direito o título executivo judicial 

em favor do autor e, em consequência, converte-se o mandado inicial em 

mandado executivo da quantia indicada na inicial, devidamente corrigida 

monetariamente e juros de mora, de 1% ao mês. A correção monetária 

incidirá a partir da data do ajuizamento da ação, enquanto que os juros 

incidirão desde a citação.Custas e taxas judiciais pagas (p.09/10).Em 

razão do princípio da causalidade, além das custas e despesas 

processuais desembolsadas pelo autor, o réu suportará os honorários 

advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no 

artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.Publicada 

e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113320 Nr: 3700-70.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LÍVIO ZATTI - ME, SADI LÍVIO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC GARMES DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/173267, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A

 (...) Assim, improcede a ação revisional, por não haver prática de ato 

i l í c i t o ,  n ã o  h a v e n d o  p o s s i b i l i d a d e  d e  q u i t a ç ã o  d o 

contrato.DISPOSITIVO:Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga 

IMPROCEDENTE a presente Ação Revisional, em consequência, julga 

extinto o presente feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I 

do Código de Processo Civil.As custas e taxas pagas (p..61/62). 

Condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que 

se fixa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com o artigo 85, 

parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restará 

suspensa.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114233 Nr: 4614-37.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAS DE BONITO EMPREENDIMENTOS 

LTDA, CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, ROBSON SITORSKI LINS - OAB:OAB/MS 9678

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz o julga procedente a ação 

monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor 

de R$ 270.459,80 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e 

nove reais e oitenta centavos), com correção monetária incidente a partir 

da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da 

primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação (STJ- REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 10/8/2016).Custas e taxas 

judiciais pagas (p.33/34).Em razão do princípio da causalidade, além das 

custas e despesas processuais desembolsadas pelo autor, o réu 

suportará os honorários advocatícios de 10% do valor da condenação 

atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123100 Nr: 5635-14.2013.811.0037

 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: JEFERSON JOSÉ WITS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Visto,

Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT nessa comarca, 

então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeia-se o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo. Os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema 

Apolo.

Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), cujo 

valor atende ao grau de especialidade do perito, à complexidade do exame 

e ao próprio tramite necessário para pagamento do valor.
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Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias.

Assim, conforme já disponibilizado na agenda do perito, as pericias do 

Seguro DPVAT, serão realizadas no dia 23 de março de 2018, a partir das 

08h00 no edifício do fórum desta comarca, por ordem de chegada, 

devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data.

 Verifica-se que o requerido apresentou seus quesitos juntamente com a 

contestação. Assim, faculta-se ao autor caso entenda pertinente, poderá 

apresentar seus quesitos até a data da pericia.

 Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para liberação 

dos honorários periciais em favor do perito.

Em seguida, abra-se vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem 

memoriais, iniciando-se pelo autor.

Após, concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138418 Nr: 9288-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 (...)Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte da autora, 

no prosseguimento do feito, pois mesmo intimada, não promoveu o 

andamento do feito.Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.Sem custas e taxas judiciarias, uma 

vez que o requerente é beneficiário da justiça gratuita. Sem honorários, 

pois não se formou o contraditório.Após o trânsito em julgado da 

sentença, nada mais sendo postulado, dê-se baixa dos autos, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139823 Nr: 10157-50.2014.811.0037

 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): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA DOS SANTOS - 

OAB:OAB MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:5367/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Visto,

 Considerando que nos autos em apenso a embargada informa que já 

houve a liberação da penhora com a consequente baixa da hipoteca 

constante na matrícula 25.277, deixa-se de analisar o pedido de p.363.

Outrossim, tendo em vista que a exequente informa que as partes 

firmaram acordo (p.363), intime-se a parte autora para se manifestar 

quanto a celebração do acordo, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a exequente para dar 

seguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 107948 Nr: 7096-89.2011.811.0037

 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: NIVALDA FERREIRA DE SOUZA PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS -UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BUCAR 

VASCONCELOS - OAB:2438-TO, ALINE RANIELLE OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:4458-TO, CASSEMIRO ALVES DOS SANTOS - OAB:197627-SP, 

FABRÍCIO TEIXEIRA NOLETO - OAB:2937-TO, JAIANA MILHOMENS 

GONÇALVES - OAB:4295-TO

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga procedente os pedidos 

iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I, do 

Código de Processo Civil, torna-se definitiva a liminar. E condena-se a ré, 

ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da data do indeferimento da matrícula (fato do evento danoso), e 

corrigida monetariamente pelo IGP-M, a contar da data da publicação desta 

sentença. Condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios devidos ao patrono 

da parte autora, que se fixa em R$ 1.500,0 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, §8º, do CPC.Publicada e registrada a presente 

sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117129 Nr: 7801-53.2012.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MELO PEREIRA, BENEDITA DE 

ALBUQUERQUE BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Visto,

De acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 12/04/2018, às 15h00min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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.

Não havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na pessoa de seu 

advogado, para manifestar se ainda possui interesse no feito, sob pena 

de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo, em caso de 

inercia, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, 

§5º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120372 Nr: 2852-49.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LÍVIO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 (...) Os juros do mercado financeiro não estão limitados, cumprindo-se o 

que foi pactuado. Assim, afasta-se a imposição de 

agiotagem.DISPOSITIVO:Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga 

IMPROCEDENTE a presente, em consequência, julga extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de 

Processo Civil.As custas e taxas pagas (p.61/62). Condena-se a parte 

autora ao pagamento de honorários advocatícios, que se fixa em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, 

do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restará suspensa.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127885 Nr: 830-81.2014.811.0037

 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: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Rio Tibagi 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros contra Cloves Souza 

Silva, ambos já qualificados.

Intimado para dar andamento ao feito, o autor pugna pela desistência da 

ação, sem resolução do mérito (p. 76).

Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação (p.76), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.35/37).

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

 Verifica-se que não consta nenhuma restrição judicial a ser baixada por 

este juízo.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142839 Nr: 1094-64.2015.811.0037

 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: SADI LÍVIO ZATTI - ME, SADI LÍVIO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:SP/ 192.649

 (...) Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada 

a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC , impondo-se a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 , IV , do 

CPC . Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e 

honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de 

distribuição da ação. (Ap 28773/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, 

Publicado no DJE 22/06/2017).Forte nesses fundamentos, considerando a 

inércia do autor em promover a emenda da inicial e comprovar o 

recolhimento das custas e taxas, o Estado-Juiz julga EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, 

do CPC.Deixa-se de fixar honorários, uma vez que não se formou o 

contraditório.Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e 

cautelas de costume.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169555 Nr: 5041-92.2016.811.0037

 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: NARDES & CIA LTDA - EPP

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  A R A R A S  P A N T A N A L 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, MARCIO LUIZ APPOLARI, ROSELI 

APARECIDA ROSA, AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA, DOMINGOS 

APPOLARI NETO, VALENTIM APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707, LUIS ANTONIO DE MELO GUERREIRO - 

OAB:322489, MARCELO DOMINGUES DE ANDRADE - OAB:OAB SP 

214.138

 (...)Estabelece 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”.No presente caso não estão preenchidos os requisitos acima 

mencionados e conforme a informação do Administrador Judicial(p.171), 

os bens móveis foram devolvidos a empresa Eletrofrio, não integrando 

mais o acervo do Grupo Modelo, logo, indefere-se o pedido liminar. 

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o pedido de p.172, no 

prazo de 15 (quinze dias).Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e de 

acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

12/04/2018, às 15h30min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum.Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu 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.Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000561-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000561-83.2018.8.11.0037 AUTOR: CARLOS SOARES RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c OBRIGAÇÃO 

DE FAZER c/c DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por CARLOS SOARES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do DETRAN/MT, todos qualificados nos autos. Alega, em síntese, que era 

proprietário de um veículo PASSAT LS, VW, ano 1979, placa JYG-6856, 

renavam nº 520169417, que teria alienado em 05/12/1996, não sabendo 

indicar quem teria sido o comprador. Aduz que foi realizada a 

comunicação de venda junto ao DETRAN/MT, todavia, o adquirente não 

efetuou a transferência, de modo que o veículo ainda consta em seu 
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nome, gerando impostos e inúmeros transtornos. Assim, requer a 

concessão da tutela antecipada para determinar ao ESTADO DE MATO 

GROSSO a suspensão da exigibilidade das dívidas do veículo PASSAT LS, 

VW, ano 1979, placa JYG-6856, renavam nº 520169417 e a abstenção de 

bloqueio de qualquer lançamento de certidão negativa qualquer outro 

bloqueio, seja fiscal ou apreensão de mercadorias e, em relação ao 

requerido DETRAN/MT, a abstenção de lançamento de novas cobranças 

ou pontos em sua CNH no período posterior à tradição. No mérito, pugnou 

pela procedência dos pedidos para ser declarada a existência da 

transmissão do veículo e, em consequência, a declaração de inexistência 

de débito tributário do requerente para com o ESTADO DE MATO GROSSO 

em decorrência da inexistência da propriedade do veículo. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada 

caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser 

analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática normativa 

vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que 

a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de 

Evidência: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência 

ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, que prevê: "A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Complementando 

o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe 

acerca do pedido de tutela antecipada: "Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo". Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, 

NÃO vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela de urgência, eis que o direito invocado nos autos não 

se encontra suficientemente demonstrado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA. Citem-se as partes requeridas, para apresentarem 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do mesmo diploma legal. 

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), sendo a parte requerida 

considerada revel. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. - 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000669-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO 

LESTE - SINSPP - LESTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORA ROSIDELMA ALMEIDA 

FERRAZ (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT 

(IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1000669-15.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - 

LESTE IMPETRADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ILUSTRÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT, ESCOLA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO PROFESSORA ROSIDELMA ALMEIDA FERRAZ Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito 

com a finalidade de intimar o requerente para providenciar o pagamento da 

diligência para cumprimento do Mandado de Intimação dos requeridos 

(Escola Municipal de Educação Professora Rosidelma e Secretaria de 

Educação do Município) recolhendo-a através da Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Primavera do 

Leste/MT, 9 de fevereiro de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004477-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004477-62.2017.8.11.0037 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos BANCO DO BRASIL S/A, 

aduzindo a existência de omissão na sentença de id nº 10036750, vez 

que não poderia ter extinguido a ação sem antes determinar a sua 

intimação para sanar os vícios encontrados. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos 

tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos. 

Analisando os autos, constato que a parte embargante fundamenta seus 

embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada 

em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em 

relação à sentença prolatada. Desse modo, entendo que estes embargos, 

embora rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um 

novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese 

essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: “Não admitem 

embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer 

ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo (RTJ 

90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).” “Os embargos de 

declaração não devem revestir de caráter infringente. A maior elasticidade 

que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material 

evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 

103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, 

em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).” “É incabível, nos 

declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual 

já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado 

final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao 

disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em 

parte e assim provido. (RSTJ 30/412).” “Não pode ser conhecido recurso 

que, sob rótulo de embargos declaratórios pretendem substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração 

– não de substituição. (STJ-1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 

22.11.93, p. 24.895).” “Mesmos nos embargos de declaração com fim de 

prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do 

CPC (obscuridade, dúvidas, contradição, omissão e, por construção 

pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é 

meio hábil ao reexame da causa (STJ-1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. 

Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, 

p. 1.665).” Ademais, em que pese a argumentação de determinação de 

distribuição através de procedimento eletrônico, é cediço que os 

embargos constituem processo dependente da execução, de modo que 

devem tramitar em apenso, não sendo cabível o andamento de um de 

forma eletrônica e do outro de forma física. De todo modo, não constitui 

omissão a sentença de extinção, vez que o vício encontrado é insanável, 

devendo a parte embargante proceder à distribuição por dependência, de 

forma física, visto que, como já dito, os autos principais tramitam de 
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maneira física. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença 

atacada pelos seus próprios e suficientes fundamentos. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se e arquivem-se, com as baixas necessárias. 

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

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000672-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENORA PEREIRA DE ARUJO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000672-67.2018.8.11.0037 AUTOR: VALDENORA PEREIRA DE ARUJO 

LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por VALDENORA PEREIRA DE ARAÚJO LOPES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de hérnia de 

disco lombares, lombalgia, lumbago com ciático, artopatia, escoliose 

neuromuscular, transtornos articulares, radiculopatia cervical e tireoide, 

impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

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

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 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 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para 

nomeação de perito judicial especialista. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000607-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALVES DE SOUSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000607-72.2018.8.11.0037 AUTOR: CELIA ALVES DE SOUSA SANTOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por CÉLIA ALVES DE SOUZA SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de dorsalgia, 

dor lombar baixa, transtorno de discos intervertebrais, transtorno de 

discos cervicais, outras esteocondropatias, tendinite aquieleana, 

ansiedade generalizada e enxaqueca, impedindo-a de trabalhar. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 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 sua vez, havendo 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Após, retornem os autos conclusos para nomeação de perito judicial 

especialista. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000588-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABRELINA ANA DALMAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000588-66.2018.8.11.0037 AUTOR: ABRELINA ANA DALMAS RÉU: INSS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E 

POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ABRELINA ALMAS 

DANTAS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de cervicalgia, lombaciatalgia crônica, cinovit crônica joelho bilateral 

esquerdo, juntamente com limitação funcional, como também parestesia de 

membro superior e inferior, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 
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do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. 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 sua vez, havendo preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Após, 

retornem os autos conclusos para nomeação de perito judicial 

especialista. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SACHI VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000707-27.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA APARECIDA SACHI 

VARGAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por MARIA APARECIDA SACHI VARGAS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 15/05/2018 às 13:30. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000725-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000725-48.2018.8.11.0037 REQUERENTE: REGINALDO DIAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C AUXÍLIO-ACIDENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que sofreu um acidente de 

trabalho que resultou em uma fratura no joelho esquerdo, impedindo-o de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

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

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 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 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para 

nomeação de perito judicial especialista. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163296 Nr: 1820-04.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMIRENE ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 
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- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139572 Nr: 10014-61.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO VELLOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73867 Nr: 6187-81.2010.811.0037

 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: ROSA SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123967 Nr: 6532-42.2013.811.0037

 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: PEDRO VICENTE JANUÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - SECRETARIA DE SAÚDE 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:17459-O, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

Max Farias da Silva - OAB:16575, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166784 Nr: 3579-03.2016.811.0037

 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: VILMA LEONIDA DUARTE OLIVEIRA

 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:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170579 Nr: 5514-78.2016.811.0037

 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: ROSILENE LEITE GALVÃO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121624 Nr: 4134-25.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA CÂNDIDA DIAS BENTO, LUCIENE APARECIDA 

DIAS BENTO, CLAUDIONE DIAS BENTO, SIMONE DIAS DE OLIVEIRA, 

ADEILSON DIAS BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135324 Nr: 7032-74.2014.811.0037

 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: LUCILENE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135539 Nr: 7215-45.2014.811.0037

 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: MARCIA REGINA ROMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:MT 14576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135666 Nr: 7298-61.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136776 Nr: 8123-05.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA HENRIQUE PASSARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163410 Nr: 1896-28.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168754 Nr: 4637-41.2016.811.0037

 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: WILLI WEGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir do requerimento administrativo 

17/02/2016 (fl. 20), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174337 Nr: 7581-16.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISSA RODRIGUES MADUREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135500 Nr: 7183-40.2014.811.0037

 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: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146865 Nr: 2959-25.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR MARQUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163644 Nr: 2044-39.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANTONIO GIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174342 Nr: 7585-53.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA QUEIROZ DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61482 Nr: 1060-02.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R F MIRANDA SILVA, NAIRA ROSANA DE 

FARIA MIRANDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1060-02.2009.811.0037 (Código 61482)

 Vistos em correição.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação (fls. 92/93), esta 

não merece prosperar, vez que é possível sua efetivação nesses termos 

diante do noticiado desconhecimento do local em que a parte executada 

reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, defiro o requerimento de penhora on line de fl. 90.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68163 Nr: 473-43.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO - ME, EDIONE 

TEIXEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 473-43.2010.811.0037 (Código 68163)

 Vistos em correição.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação (fls. 38/39), esta 

não merece prosperar, vez que é possível sua efetivação nesses termos 

diante do noticiado desconhecimento do local em que a parte executada 

reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, defiro o requerimento de penhora on line de fl. 35.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63504 Nr: 3266-86.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFERRO LTDA, FABRICIO DELLOS BELL, 

MAXIMINO DELOSBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.Dito isso, defiro o 

pedido de penhora on line de fl. 73.Deve ser consignado que o artigo 835 

do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Sem prejuízo, defiro ainda o pedido de inclusão de restrição 

aos veículos, eventualmente encontrados, através do sistema 

RENAJUD.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as 

partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118352 Nr: 704-65.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISHI SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -EPP, 

YOSHIMI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, NEIDE YOSHIMI 

NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.Dito isso, defiro o 

pedido de penhora on line de fl.38.Deve ser consignado que o artigo 835 

do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 
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10 (dez) dias.Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos 

veículos, eventualmente encontrados, através do sistema 

RENAJUD.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as 

partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74614 Nr: 6933-46.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONEIDE SANTOS DA SILVA, SONEIDE 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.Dito isso, defiro o 

pedido de penhora on line de fl. 38.Deve ser consignado que o artigo 835 

do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Sem prejuízo, defiro ainda o pedido de inclusão de restrição 

aos veículos, eventualmente encontrados, através do sistema 

RENAJUD.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as 

partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118354 Nr: 706-35.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLACI DOS SANTOS - ME, CLACI DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 706-35.2013.811.0037 (Código 118354)

 Vistos em correição.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação (fls. 33/34), esta 

não merece prosperar, vez que é possível sua efetivação nesses termos 

diante do noticiado desconhecimento do local em que a parte executada 

reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, defiro o requerimento de penhora on line de fl. 30.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121037 Nr: 3532-34.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C MARIA DA SILVA, CELIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3532-34.2013.811.0037 (Código 121037)

 Vistos em correição.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação (fls. 39/40), esta 

não merece prosperar, vez que é possível sua efetivação nesses termos 

diante do noticiado desconhecimento do local em que a parte executada 

reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, defiro o requerimento de penhora on line de fl. 36.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121350 Nr: 3852-84.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA VERGINIA WERLANG - ME, ANA 

VERGINIA WERLANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3852-84.2013.811.0037 (Código 121350)

 Vistos em correição.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação (fls. 33/34), esta 

não merece prosperar, vez que é possível sua efetivação nesses termos 

diante do noticiado desconhecimento do local em que a parte executada 

reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 
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quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, defiro o pedido de penhora on line de fl. 30.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127531 Nr: 498-17.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS E COSTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 498-17.2014.811.0037 (Código 127531)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50834 Nr: 6173-05.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:MAT. 1585287

 Processo nº 97-47.2016.811.0037 (Código 159325)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116963 Nr: 7632-66.2012.811.0037

 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): ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE CARVALHO 

RAMOS - PROCURADORIA FEDERAL - OAB:MT.1903427, SOLANGE DE 

HOLANDA R. WHELAN - OAB:MAT. 1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO MARIO DE FREITAS 

LOPES - OAB:MS 2679

 Processo nº 7632-66.2012.811.0037 (Código 116963)

Vistos em correição.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por ADECRESCIO 

PEDRO DE AGUIAR, alegando, em síntese, omissão na sentença de fl. 532, 

vez que não arbitrou honorários advocatícios.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando os autos, constato que houve omissão na sentença 

atacada, de modo que deve ser sanada.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE, apenas para sanar a omissão 

apontada:

“Custas processuais, se houverem, pela parte exequente.

Fixo honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, a serem 

pagos pelo exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185395 Nr: 1709-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA ROSSI ORTOLANI, MONIA MAIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 1709-83.2017.811.0037 (Código 185395)

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação do requerido, conforme determinado às fls. 60/61.

Após, considerando a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO na petição retro, encaminhe-se o fei to à 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, 

S/N, Complexo Paiaguás, CPA, CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), 

cumprindo-se a decisão de fls. 60/61.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118786 Nr: 1156-75.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY ROSA DE OLIVEIRA, ELIZEU ROSA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ÁVILA FURIATI - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:1903329-1

 Processo nº: 1156-75.2013.811.0037 (Código 118786)

Vistos em correição.

Considerando que é obrigatória a intervenção do Ministério Público nos 

feitos que tratam do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, 

remetam-se os autos para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

SENTENÇA ANULADA. I. Nos termos da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre 

a organização da Assistência Social e sobre o benefício de prestação 

continuada , "cabe ao Ministério Publico zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos estabelecidos nesta Lei" (artigo 31). II. A ausência de 

manifestação do Ministério Público em primeira instância, nos casos em 

que é obrigatória a sua intervenção e desde que haja manifesto prejuízo a 

alguma parte, enseja nulidade do processo a partir do momento em que 

este deveria ter sido intimado (artigo 246 do CPC). III. Em sendo relevante a 

realização de estudo social e, eventualmente, de oitiva de testemunhas, 

mostrando-se provas indispensáveis, cabe ao Juízo determinar a 

produção de referidas provas, dada a falta de elementos aptos a 

substituí-las. IV. Sentença que se anula, retornando os autos à Vara de 

origem, para o prosseguimento regular do feito. V. Parecer do Ministério 

Público Federal acolhido. Apelação da parte autora prejudicada. (TRF 3ª 

Região - Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL AC“ 1218574 - Processo: 

2007.03.99.033849-0 - Relator Juiz Walter do Amaral - 7ª Turma - 

Julgamento 12/11/2007 - DJU 29/11/2007, p: 313). Grifei.

Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70669 Nr: 2980-74.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL COMERCIAL LTDA, EFANIAS DE 

OLIVEIRA, JOÃO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN SAMIR NAMMOURA - 

OAB:14995, TAIS FERACINI D. MONREAL - OAB:19124

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

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.Condeno a parte 

excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, 

EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o cálculo 

atualizado de seu crédito e requerer o que entender de direito.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161179 Nr: 901-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIZARDA DELFINA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - 

PROCURADOR FEDERAL MT - OAB:MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES CASTRO 

MENEZES - OAB:MT 16545

 Processo nº 901-15.2016.811.0037 (Código 161179)

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 333/2017- 

CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente para a 

cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160671 Nr: 710-67.2016.811.0037

 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: THEREZINHA DA SILVA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 710-67.2016.811.0037 (Código 160671)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de desarquivamento feito, permitindo a vista fora do 

cartório por 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122673 Nr: 5215-09.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE LAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128525 Nr: 1426-65.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA VIEIRA DA SILVA CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139509 Nr: 9973-94.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEONORA VIEIRA DELMONIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHÃES - OAB:MT/ 21.412, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9973-94.2014.811.0037 (Código 139509)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que na procuração outorgada à fl. 12 a parte 

requerente outorgou poderes especiais de receber e dar quitação a sua 

advogada.

Desse modo, expeçam-se os alvarás judiciais eletrônicos conforme os 

dados bancários indicados à fl. 68, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115109 Nr: 5628-56.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA ALANO FRASSÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5628-56.2012.811.0037 (Código 115109)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 107, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Sem prejuízo, deixo de analisar o recurso de apelação às fls. 109/116, 

tendo em vista o trânsito em julgado de fl. 105.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124597 Nr: 7170-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSB, MARIUZA DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, Ordem de Serviço 02/2017, impulsiono os 

autos encaminhando à contadoria deste Juízo para cálculos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154355 Nr: 6420-05.2015.811.0037

 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: VANIR LUIZ FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6420-05.2015.811.0037 (Código 154355)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, o que for mais 

célere, para que tome ciência da liberação de valores, de acordo com o 

que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53521 Nr: 1174-72.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA VALERIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1174-72.2008.811.0037 (Código 53521)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, o que for mais 

célere, para que tome ciência da liberação de valores, de acordo com o 

que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42605 Nr: 4991-18.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMEDES LEITE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487

 Processo nº: 4991-18.2006.811.0037 (Código 42605)

Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141576 Nr: 473-67.2015.811.0037

 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): EVA MARIA ALANO FRASSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 Processo nº 473-67.2015.811.0037 (Código 141576)

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-54.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI ERTEL (EXEQUENTE)

MARCELO HENRIQUE SORANSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010320-54.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: MARCELO HENRIQUE 

SORANSO, STEFANI ERTEL EXECUTADO: MVI AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, Considerando o 

pagamento parcial de R$ 9.458,37 (...), conforme comprovado no id. 

11171720, expeça-se imediato alvará ao credor, conforme requerido no id. 

11656097. Tendo em vista a existência de saldo devedor remanescente 

no valor de R$ 4.379,16 (...) conforme planilhas juntadas pelo credor e 

diante da solidariedade passiva, INTIMO OS RECLAMADOS A PAGAREM 

ESSE VALOR REMANESCENTE EM CINCO DIAS, SOB PENA DE MULTA DE 

10% E BLOQUEIO VIA BACENJUD. Caso seja depositado, fica desde logo 

autorizada a expedição de alvará ao credor, devendo vir conclusos após 

para sentença de extinção da execução/cumprimento da sentença. Caso 

não sejam pagos, venham conclusos para Bacenjud. Indefiro, desde logo, 

eventuais honorários da execução, visto que a segunda parte do art. 523, 

§ 1º, do CPC não se aplica aos Juizados, que tem regras próprias sobre 

sucumbência nos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95. P. Leste-MT, 09 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011266-26.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO LOPES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011266-26.2015.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE PEDRO 

LOPES NETO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, Cuida-se do 

pedido de devolução do prazo recursal protocolada pela requerida Lojas 

Avenidas S/A, em que a mesma alega não ter sido intimada da sentença 

via DJe. As normas que regulamentam o Diário da Justiça Eletrônico 

dispõem: Resolução 234, do CNJ: Art. 6º Serão objeto de publicação do 

DJEN: Inciso I. O conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a emenda dos acórdãos, conforme previsão 

do §3° do art. 2015, da Lei 13.105/2015; Inciso II. As intimações destinadas 

aos advogados nos sistemas de processos judicial eletrônico, cuja ciência 

não exija vista ou intimação pessoal; Assim, considerando que não houve 

a intimação da requerida via DJe, determino que a devolução do prazo 

para futura interposição de recursos cabíveis. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000362-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR WIECHOREK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000362-61.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: MARCELO ALVES 

CAMPOS EXECUTADO: JANDIR WIECHOREK Vistos, Cite-se o executado 

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. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 7 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012202-51.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012202-51.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: ADAO GONCALVES 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, Transitado em julgado, não houve interposição de 

recurso cabível. Considerando que foram cumpridas as deliberações da 

sentença no tocante às custas, a parte interessada não promoveu o 

cumprimento da sentença. Intime-se o exequente para que efetue o 

pagamento das custas processuais no prazo de 15(quinze) dias. Após o 

termino do prazo, sem o devido pagamento das custas, anote-se os autos 

e proceda a baixa no sistema. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012553-24.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012553-24.2015.8.11.0037 REQUERENTE: ROSECLER 

SZADKOSKI REQUERIDO: OI S.A Vistos, Cuida-se do pedido de devolução 

do prazo recursal protocolada pela requerida OI S.A, em que alega não ter 

sido intimada acerca da sentença, visto que não houve a indicação dos 

patronos na publicação via DJe. Analisando detidamente a intimação da 

requerida via DJe, verifico realmente que a intimação não foi direcionada a 

nenhum patrono habilitado nestes autos. Assim, determino a devolução do 

prazo recursal, através desde despacho. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000721-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINO MATE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000721-11.2018.8.11.0037 REQUERENTE: DORALINO MATE 

FRANCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Apesar da gravidade do quadro clínico relatado 

pelo cardiologista, não se verifica da petição inicial se a parte autora está 

internada, sendo que o Laudo para Solicitação de Autorização de 

Internação Hospitalar está datado de 25.12.2017. Posto isso, solicite-se 

Parecer Técnico do NAT, com prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

resposta, encaminhando-se todas as peças deste feito. Cancele-se a 

audiência de conciliação, designada automaticamente pelo sistema. 

Cumpra-se com urgência, servindo o presente de mandados/ofícios 

pertinentes. Primavera do Leste/MT, 9 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000698-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000698-65.2018.8.11.0037 REQUERENTE: RITA DA ROCHA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de obrigação de fazer 

proposta por RITA DA ROCHA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (todos 

qualificados na petição inicial), em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional, para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para submeter o(a) requerente/substituído(a) a 

uma microcirurgia para retirada de tumor cerebral, além de outros 

tratamentos necessários, via Sistema Único de Saúde. Relata na petição 

inicial que atualmente está com 49 anos de idade; padece com uma lesão 

expansiva cerebral, sugestiva de tumor; a situação é de urgência; é 

hipossuficiente econômica, não possui recursos financeiros suficientes 

para arcar com os custos do tratamento; instada pela Defensoria Pública, 

a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou o exame de Ressonância 

Nuclear Magnética do Crânio para diagnóstico e definição do tratamento 

mais adequado, porém informou que o procedimento microcirúrgico está 

fora da referência orçamentária do Município, sendo o Estado de Mato 

Grosso, portanto, mais capacitado para disponibilizá-lo. O Núcleo de Apoio 

Técnico concluiu que: “a) Quanto à doença alegada: Conforme relatório 

médico nos autos, a requerente possui tumor cerebral, provável 

meningeoma. b) Quanto a Indicação dos Procedimentos: está indicado 

considerando o grau da lesão e o estado clínico da paciente. c) Quanto à 

urgência do procedimento: O procedimento é caracterizado como 

URGÊNCIA, devido ao risco de hipertensão intracraniana. Houve 

crescimento da lesão comparando os exames de 11/09/2017 e de 

30/01/2018.” (Parecer Técnico nº 2.016/2018, Id 11709120). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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 possa vir a sofrer, podendo a caução 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. (…) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelo teor dos documentos médicos que instrumentalizam a 

petição inicial, notadamente pelo Laudo para Solicitação de Autorização de 

Internação Hospitalar nº 28827, do SUS; pelo Relatório médico (ambos 

subscritos pelo Dr. Felipe Bastos de Lima, Neurocirurgião, CRM/MT 6016, 

juntados nos Id’s 11699610 e 11699613, respectivamente); pelos laudos 

dos exames de imagem (Tomografia Computadorizada do Crânio e 

Ressonância Nuclear Magnética do Crânio, juntados nos Id’s 11699610 e 

11699801, respectivamente); além do Parecer Técnico do NAT (Id 

6154465); os quais apontam que o(a) requerente/substituído(a) necessita 

ser submetido(a) ao(s) procedimento(s) cirúrgico mencionado. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

verifica-se pelo risco de pressão intracraniana, agravada pelo 
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crescimento da lesão (que foi apontado pelo NAT), bem como pelo tempo 

mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, se ao final a sentença 

for favorável ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua 

condição agravada, talvez irremediavelmente. Não bastasse a urgência, 

observa-se que o(a) requerente/substituído(a) buscou referido 

procedimento perante o SUS em 12.12.2017, sem êxito (vide Protocolo de 

Entrada de Procedimento na Central de Regulação deste Município (Id 

11699757), portanto, há quase 2 (dois) meses, não se podendo penalizar 

o(a) requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde e 

determinar que aguarde indefinidamente a dispensação de um 

medicamento, de uma consulta ou de um procedimento médico-hospitalar. 

No mais, protelar o tratamento requerido, implicaria, em última análise, em 

desperdício de recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de 

repetição dos procedimentos já realizados. Por fim, destaco que, no que 

diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no 

artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência, de natureza 

satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: adotar as 

providências necessárias para disponibilizar a RITA DA ROCHA 

(qualificado(a) na petição inicial), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

microcirurgia para retirada de tumor cerebral (inclusive o transporte 

necessário), além dos demais tratamentos posteriores decorrentes da 

doença, que se fizerem necessários (desde que acompanhada da 

necessária justificativa médica e não seja ultrapassada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) 

data próxima para sua realização. Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: 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. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cancele-se a audiência de 

conciliação, designada automaticamente pelo sistema. Tendo em vista a 

situação relatada neste feito; aliada à praxe da Fazenda Pública em não 

cumprir as determinações judiciais, concernentes aos serviços de saúde 

(verificada em tantos outros processos, sentenciados e em trâmite neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública); diante do Provimento 02/2015-CGJ 

e, sobretudo, dos princípios que devem nortear a aquisição de produtos 

e/ou serviços às expensas da Administração Pública; bem como expirado 

o prazo assinalado, sem o devido cumprimento da obrigação ora deferida; 

deverá a parte autora apresentar 3 (três) orçamentos ou justificar, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de até 10 

(dez) dias. Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judiciário, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 9 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000678-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000678-74.2018.8.11.0037 REQUERENTE: AMANDA DOS 

SANTOS LARA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de 

obrigação de fazer proposta por AMANDA DOS SANTOS LARA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para dispensação 

do(s) medicamento(s) Enoxaparina sódica 40mg, via Sistema Único de 

Saúde, além de outros tratamentos que se fizerem necessários. Relata na 

petição inicial que está no sétimo mês de gestação; necessita de 40 

(quarenta) ampolas; a medicação supraindicada é a única que pode ser 

utilizada em seu tratamento; a situação é de urgência; é hipossuficiente 

econômica, não possui recursos financeiros suficientes para arcar com 

os custos do tratamento; instada pela Defensoria Pública, a Secretaria 

Municipal de Saúde informou que o medicamento está fora da referência 

orçamentária do Município, sendo o Estado de Mato Grosso, portanto, mais 

capacitado para disponibilizá-lo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Inicialmente, consigno que a afetação do Recurso Especial nº 

1.657.156-RJ à sistemática dos recursos especiais repetitivos e a 

consequente suspensão de todos os processos (art. 1.037, inc. II, do 

CPC) que versem sobre a obrigatoriedade de dispensação de 

medicamento não previsto em ato normativo do SUS, como é o caso 

destes autos, deve limitar-se ao julgamento do mérito, em nada impedindo 

a apreciação das medidas de urgência ou o cumprimento daquelas já 

deferidas, conforme se denota do bem fundamentado voto e do acórdão 

proferidos na Questão de Ordem suscitada na Proposta de Afetação do 

Recurso Especial nº 1.657.156-RJ (julgado em: 24/05/2017, DJe: 

31/05/2017). Nesse julgamento, a Primeira Seção do STJ, por maioria de 

votos, decidiu ajustar o tema do recurso repetitivo, nos seguintes termos: 

“Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS”, assim como, “Deliberou, ainda, 

à unanimidade, que caberá ao juízo de origem apreciar as medidas de 

urgência”. Destarte, não obstante a ação versar sobre medicamento(s) 

não disponibilizado(s) pelo SUS, faz-se necessária a apreciação do 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço de com fundamento no 

acórdão supracitado, bem como nos artigos 313, inciso IV, 314, 927, 

inciso III, 928, inciso II e 982, inciso I e § 2º, todos do Código de Processo 

Civil. Pois bem. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, 

em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 

(artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 

4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o 

limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda 

Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir 

quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 

para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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 possa vir a sofrer, podendo a caução 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. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelo teor da petição inicial e, sobretudo, pelos documentos 

que a instruem, em especial pelo receituário e o relatório médico, ambos 

subscritos pelo Dr. Nilo Amâncio da Costa, Ginecologia e Obstetrícia, 

CRM/MT 5192 (Id 11681208), os quais apontam a prescrição do 

medicamento vindicado, o diagnóstico da doença, além da justificativa para 

o tratamento prescrito. Justifico que deixo de solicitar o prévio parecer do 

NAT, porque, segundo se extrai da documentação anexada, a autora é 

portadora de Trombofilia (CID-10 D68.9), sendo que a Enoxaprina 40mg 

apresenta “(...) Maior efetividade e Menor risco (...)” ao quadro clínico da 

gestante, além de ser o “(...) medicamento indicado pelos autores para a 

referida patologia”. Além do mais, a praxe forense tem demonstrado que a 

Enoxaparina sódica tem sido reiteradamente requerida em outras tantas 

ações neste Juizado Especial da Fazenda Pública, que, inclusive, são 

fundadas em prescrições de diferentes médicos. Dessa forma, entendo 

que a parte autora trouxe suficientes esclarecimentos médicos acerca da 

inviabilidade dos produtos ofertados pelo SUS, ao seu quadro clínico, 

notadamente no que tange à prescrição do medicamento vindicado como o 

tratamento adotado nos serviços de referência em obstetrícia e na 

literatura médica, pautados em critérios de segurança e eficácia. Ademais, 

segundo se denota da consulta à CONITEC (disponível em: ), a 

Enoxaparina sódica consiste num princípio ativo, inexistindo, por ora, 

medicamento genérico1 disponível no mercado nacional. Portanto, a 

dispensação do fármaco deverá pautar-se por qualquer uma das marcas 

comercializadas, desde que apresentem o menor preço. Destarte, nestas 

circunstâncias, não se considera configurada a preferência de marca 

e/ou de fabricante e, como corolário, de afronta à Lei n° 8.666/1993, 

tampouco à Constituição Federal. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das 

declarações do especialista, em especial pelo risco de perda fetal, bem 

como pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, se ao 

final a sentença for favorável ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a 

obrigação de: dispensar para AMANDA DOS SANTOS LARA 

(qualificado(a)a na petição inicial) o medicamento Enoxaparina sódica 

40mg, no prazo de 3 (três) dias, pelo período que se fizer necessário (de 

acordo com indicação médica), além dos demais tratamentos posteriores, 

que se fizerem necessários, conforme requerido na petição inicial (desde 

que acompanhada da necessária justificativa médica e não seja 

ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, 

no mesmo prazo, indique(m) data próxima para disponibilização. Ainda, 

caso não tenha(m) condições de cumprir a obrigação, faculto ao(s) 

ente(s) público(s) indicar outro fornecedor que a satisfaça com custo 

inferior ao menor orçamento trazido nos autos, que é, por ora, no valor de 

R$ 249,99 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), 

para cada caixa com 10 ampolas (conforme orçamento no Id 11681115). 

Em caso de prestação continuativa, deverá a parte autora, após o primeiro 

semestre, apresentar o receituário médico atualizado, semestralmente, 

diretamente ao(s) réu(s), sob pena de perda da eficácia da medida, nos 

termos do Enunciado 22 do CNJ e do Provimento 02/2015-CGJ. Advirto que 

o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
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ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: 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. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cancele-se a audiência de 

conciliação, designada automaticamente pelo sistema. Suspendo o 

processo, apenas para fins de julgamento do mérito, sem prejuízo de 

apreciação das medidas de urgência eventualmente requeridas. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 9 de fevereiro de 

2 0 1 8 .  E v i n e r  V a l é r i o  J u i z  d e  D i r e i t o 

_______________________________________________ 1 XXI – 

Medicamento Genérico – Medicamento similar a um produto de referência 

ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente 

produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de 

outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 

qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI; (Art. 3º, 

inciso XXI, da Lei 6.360/1976, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 

10.2.1999). 2 Enunciado 2. Concedidas medidas judiciais de prestação 

continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação 

periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo 

julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de 

acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da 

medida. (I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, 

São Paulo-SP, 15 de maio de 2014).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012310-80.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012310-80.2015.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO FAUSTINO 

DA COSTA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 10.246,86 (...), o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a 

penhora. O credor indicou dados para a emissão do alvará. Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor, cujos dados foram indicados nos autos, devendo ser observado, 

em caso de liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração 

com poderes para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada 

e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e 

transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

09 de fevereiro de 2.018 . Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012044-93.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SMANIOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012044-93.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: MT OFFICE 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME EXECUTADO: CHARLES SMANIOTO 

Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo(a) 

requerente (id. n°11112527), para os fins do artigo 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a 

condenação em custas e honorários advocatícios, por força da previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Proceda-se a liberação do valor penhorado na conta 

poupança do executado, qual seja, agência 3927, OPE 013, conta 

35840-1, Caixa Econômica Federal, na importância de R$429,31(...). 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado e devolvido o valor, arquive-se, com 

a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERBA EXTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LEONARDO MOTTA DE DEUS OAB - ES13571 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA A. DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000091-86.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: VERBA EXTRA 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: ADRIANA A. DE LIMA - ME 

Vistos, Indefiro a execução, visto que não consta a juntada do título 

executivo. Faculto a repropositura da ação. Isento de custas. Transitada 

em julgado, dê-se baixa. P. Leste-MT, 02 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010183-72.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHERER (EXEQUENTE)

EDNIZIA APARECIDA GENTIL DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCAS THIAGO GENTIL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010183-72.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: CAMILA SCHERER, 

EDNIZIA APARECIDA GENTIL DA SILVA, LUCAS THIAGO GENTIL DA 

SILVA EXECUTADO: AVIANCA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 26.767,22 (...), o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a 

penhora, conforme certificado nos autos. O credor indicou dados para a 

emissão do alvará. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, cujos dados foram indicados nos autos, 

devendo ser observado, em caso de liberação a advogado (a), se o 

mesmo (a) detém procuração com poderes para receber valores e dar 

quitação. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após liberado o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e 

arquive-se o presente feito, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2.018 . Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000683-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES (REQUERENTE)

H. D. F. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000683-96.2018.8.11.0037 REQUERENTE: SEBASTIANA 

FERREIRA DA COSTA NOVAES, HALLISON DIOGO FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada 

pelo(a) requerente, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime-se. Arquive-se o processo, com a devida baixa. 

Cumpra-se Primavera do Leste/MT, 9 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 109786 Nr: 8915-61.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 73016 Nr: 5338-12.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:14.897-MT

 Diante da insistência supra, designo o dia 07/06/2018 às 14:00 horas para 

oitiva das testemunhas indicadas pelo Ministério Público supra.Saem os 

presentes intimados.Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, por mim, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Alexandre 

Delicato PampadoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 36254 Nr: 4225-96.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON FABRICIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar WANDERSON 

FABRICIO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, às penas do 

art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.Passo à dosimetria da 

pena.A pena prevista para o crime acima é de detenção, de 2 a 4 anos, e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

reputo como prejudicial ao réu a culpabilidade acentuada, ao passo que 

transgrediu regras comezinhas de trânsito na qualidade de motorista 

profissional, trafegando em velocidade acima da permitida, razão pela qual 

fixo a pena-base em 2 anos e 3 meses de detenção, pena esta que torno 

definitiva ante a ausência de outras circunstâncias capazes de 

modificá-la. Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 

44, e §§, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade ou a 

entidades públicas, cumprida na forma do art. 46 do mesmo diploma legal, 

e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, que deverão ser 

pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais.Aplico-lhe, 

ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo 

prazo de 06 meses, a qual deverá ser entregue em juízo no prazo 48 

horas, após o trânsito em julgado desta decisão, com fundamento no art. 

293 do CTB.Condeno o réu do pagamento das custas e despesas 

processuais.P.R.I.C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações 

pertinentes e a guia de execução penal, e se arquivem os autos, com as 

baixas necessárias.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.Primavera do Leste, 03 de abril de 2017.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 131390 Nr: 3896-69.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ROCHA DE LIMA, FÁBIO ANDRADE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, DANIELA ZANONI 

CONEJO - OAB:MT/18924, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323, 

Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200006 Nr: 8493-76.2017.811.0037

 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): PAULO HENRIQUE FREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique Leite da Silva 

- OAB:OAB-MG 59.374, Sidnei Alves de Almeida - OAB:75335-B

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/5, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 28.02.2018 às 17:30 horas.Cite-se e se intime 

pessoalmente o acusado.Intimem-se o Ministério Público, os advogados as 

testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 7 

de fevereiro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 120688 Nr: 3174-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO GODENY DE MATTOS, 

RONNY CESAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992, TATIANE BONISSONI - OAB:18717-MT

 Diante da insistência supra, designo o dia 07/06/2018, às 13:30 horas 

para a oitiva das testemunhas Alessandro Chagas de Oliveira e Valdemir 

Oliveira de Moraes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 73016 Nr: 5338-12.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:14.897-MT

 Diante da insistência supra, designo o dia 07/06/2018 às 14:00 horas para 

oitiva das testemunhas indicadas pelo Ministério Público supra.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002672-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, às 8:00 

hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE BARBIERI (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 180 de 547



Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, às 8:15 

hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001481-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS MEDRADO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, às 8:30 

hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000543-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, às 8:45 

hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, às 9:00 

hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELI CARDOSO TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, às 9:15 

hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001059-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE JESUS COSTA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, às 10:15 

hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, às 10:30 

hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA HAIGERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, às 10:45 

hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002476-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, às 11:00 

hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001198-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI DOS SANTOS GALAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, às 11:15 

hrs, para a realização da perícia médica, no Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51858 Nr: 2018-76.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO WELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2018-76.2009.811.0040 – Código: 51858.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pleito de liberação dos valores bloqueados, 

DETERMINO o integral da determinação de fl. 115, no tocante a intimação 

do executado.

 Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de penhora online e, ato contínuo, 

PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 De outro norte, restando infrutífera a penhora via BACENJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109478 Nr: 1821-48.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), LZ 

COMERCIO DE SEMENTES LTDA, NEIVA ZIMERMANN LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - OAB:22107/O, 

RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1821-48.2014.811.0040 (Cod. 109478)

Vistos etc.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Sorriso, 08 de Fevereiro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55437 Nr: 5784-40.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ WALTER RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR LUNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

MARTINOTTO - OAB:37725, JOSELITO CLETER SANTANA - 

OAB:37.699

 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:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio positivo no valor de R$ 206,47.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Novo Código de Processo Civil da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio positivo no valor de R$ 206,47.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147651 Nr: 2801-24.2016.811.0040

 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: BRF - BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:130124, VALÉRIA SMALL - 

OAB:330890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10777

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, inciso I do NCPC.CONDENO a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO 

em 10 % do valor da causa, nos termos do art. 85, §2ºdo atual 

CPC.Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se. Nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo.DECLARO esta 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 07 de Fevereiro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 151796 Nr: 4936-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO FUHR - ESPÓLIO, ADILES FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, WOLME DE OLIVEIRA CAVALCANTI - OAB:8.446- B

 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, intima a parte requerida, 

para no prazo legal, especificar as provas que pretendem produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 162387 Nr: 10541-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZ COMERCIO DE SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA 

EIRELLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados POR LZ COMÉRCIO DE 

SEMENTES LTDA em face de AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA 

EIRELLI LTDA, todos qualificados nos presentes autos.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço 

com espeque no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da 
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causa, nos termos do disposto no art. 85, §2º do NCPC.PUBLIQUE-SE. 

D ISPENSADO o  reg is t ro ,  na  f o rma  do  P rov .  nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.TRANSITADA EM JULGADO, traslade-se 

cópia para os autos principais.Oportunamente, ARQUIVEM-SE estes 

autos, mediante as baixas e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 08 de Fevereiro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42827 Nr: 5568-50.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMADEU ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestaremse acerca do Laudo Pericial, no prazo comum de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107802 Nr: 347-42.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAP DA SILVA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 347-42.2014.811.0040 – Código: 107802.

 Vistos etc.

 Considerando que a executada não efetuou o pagamento do débito e, 

ainda, que a penhora online atende à ordem de preferência dos bens 

penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se 

verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte devedora para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 De outro norte, restando infrutífera a penhora via BACENJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 12865 Nr: 2069-68.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS PRODUTOS 

NATURAIS ARÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA SILVA CASOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:/ MT 3329, GILMAR VIANA MOURATO - OAB:14265-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PEDROSO BRUM - 

OAB:4060/RS

 Autos nº 395/2001 – Código: 12865.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

requerido à fl. 153.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103518 Nr: 6530-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6530-63.2013.811.0040 – Código: 103518.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

requerido à fl. 113.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115708 Nr: 6873-25.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO TSCHOPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR SIGNORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON ANTONIO DE BONA - 

OAB:18.257, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6873-25.2014.811.0040 – Código: 115708.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

requerido à fl. 49.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100779 Nr: 3582-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY PEREIRA DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9514-49.2015.8.11.0040 – Código Apolo: 137767.

Sentença Extintiva de Execução – Honorários Sucumbenciais

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença relativo aos honorários de 

sucumbência promovido por RUDIMAR ROMELL em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos.

 Através do petitório de fl. 140, a executada informou a quitação do débito 

relativo aos honorários sucumbenciais, pugnando pela extinção do feito.

 A exequente manifestou concordância com o valor depositado, 
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requerendo a expedição de alvará de liberação, bem como requereu a 

intimação da executada para efetuar o depósito do valor relativo as custas 

e despesas processuais. Manifestou-se ainda, contrariamente ao pedido 

de levantamento do valor depositado às fls. 43/44 (fls. 150/154).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

 TRANSITADA EM JULGADA, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento dos valores relativos aos honorários de sucumbência.

 No mais, relativamente ao pedido de execução relativo as custas e 

despesas processuais, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo 

de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do valor informado, 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, NCPC).

 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, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 INTIME-SE ainda a executada para, querendo, manifestar-se quanto ao 

pedido de levantamento dos valores depositados às fls. 43/44 formulado 

pela exequente.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47966 Nr: 4890-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR TRETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 Autos nº 4890-98.2008.811.0040 Código Apolo: 47966

Vistos etc.

Consoante dispõe o §4º, do art. 841 do CPC, considera-se realizada a 

intimação da penhora quando o executado houver mudado de endereço 

sem prévia comunicação do juízo, desta feita, CERTIFIQUE-SE quanto ao 

transcurso do prazo para manifestação.

Após, PROCEDA-SE a liberação do valor penhorado em favor de 

exequente através da expedição de alvará competente.

Às providências.

Sorriso/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99044 Nr: 1646-88.2013.811.0040

 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: ELIANE JERONIMO DE BRITO FERREIRA, MARCOS 

VINICIUS DE BRITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, 

ELIANILTON BENEDITO MACHADO RODRIGUES, BRADESCO SEGUROS - 

AUTO RE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291-A, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - OAB:MT 

17.232, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7341-A/MT, 

FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, JOÃO BIGOLIN - 

OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM - 

OAB:6.576, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, EVANDRO 

CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7341-A/MT, IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JUNIOR - OAB:11.180, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 DECISÃO

 Ao final, pela MMa. Juíza foi deliberado o seguinte: “Vistos etc. De pronto, 

determino a imediata intimação do Advogado originariamente constituído 

pelo réu Elianilton acerca da constituição de novo Patrono nesta 

oportunidade. Homologo a desistência manifestada pelas partes. Indefiro o 

pedido do Bradesco quanto ao seguro DPVAT, eis que já consta a 

informação pretendida nos autos, conforme se infere às fls. 335. No mais, 

encerrada a instrução, abra-se vista dos autos à partes para, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentar suas razões finais em forma de 

memoriais. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119278 Nr: 9523-45.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:16345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 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:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcialmente positivo no valor de R$ 4.462,11.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para, apresentar manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil., haja vista, a penhora realizada 

nos autos via bancen-jud, com bloqueio positivo no valor de R$ R$ 

4.462,11..

Decisão: "(?)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118241 Nr: 8839-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV -COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, MAURO ANDRIESKI - 

OAB:OAB/MT 10.925-B, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BLASCO GROSS 

- OAB:OAB/SP199.715-B, ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA - 

OAB:13241-A, ANA JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, ANDREIA 

SANTOS CATELAN - OAB:OAB/SP 275.984, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN OAB/MT 13.571-B - OAB:OAB/MT 13.571-B, ANTONIO 

LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:OAB/SP310.592, 

CÁSSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - OAB:OAB/SP255.615, 

CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS SANTOS - OAB:271310/SP, CRISTIANE 

DE CARVALHO SALCEDO - OAB:171.821-B, DANIELA NALIO SIGLIANO 

- OAB:OAB/SP 184.063, ELAINE CRISTINA RANGEL DO NASCIMENTO 

BONAFÉ - OAB:100305-SP, ELBER RIBEIRO COUTO - OAB:OAB/MT 

1502-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 
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546-A-MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, EWERTON HERRERA LANHES - OAB:OAB/SP 

160.289, FABIO HENRIQUE LOPES PEREIRA - OAB:OAB/SP 290.932, 

FABRÍCIO ROCHA - OAB:OAB/SP206.338, GABRIEL PORTELA 

PERFEITO - OAB:OAB/SP332.624, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847, HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - OAB:OAB/MG 

57.680, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT, JOÃO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:5252/MT, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - 

OAB:OAB/SP309.115, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, JOSÉ CARLOS 

PENTEADO MASAGÃO - OAB:OAB/SP 21.416, JOSE LUIZ BUCH - 

OAB:21938, KATIA DE ALMEIDA - OAB:108.929/SP, LUANA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS 

CACERES - OAB:PR 26822-B, LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO 

- OAB:OAB/SP 117.515, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA 

LOPES - OAB:18326/O, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, 

MARCOS BIASIOLI - OAB:OAB/SP 94.180, NAGIB KRUGER - OAB:4419, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, OLIVER FONTANA - 

OAB:153.715, PAULO RANGEL DO NASCIMENTO - OAB:26.886-SP, 

RAFAEL SANTIAGO DE JESUS QUEIROZ - OAB:OAB/SP 360.595, 

Raquel Barros Araújo - OAB:, RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - 

OAB:OAB/SP300.923, RICARDO DE ABREU BIANCHI - 

OAB:OAB/SP345.150, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT, 

Ronaldo de Jesus Dutra Belo - OAB:, SANDRO W. PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 24.540, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE 

MORAES - OAB:10.416, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT, Tiago 

de Castilho Muñoz - OAB:SP/331.672, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O, VANESSA REGINA INVERNIZZI BLASCO GROSS - 

OAB:OAB/SP199.717-, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3928/MT, WINSTON SEBE - OAB:27510

 .Por fim, diante das reiteradas informações que constam nos autos no 

sentido de que as recuperandas suspenderam suas atividades, estando 

inativa sua linha de produção, bem como que estão negociando a busca 

de recursos com terceiros a fim viabilizar a retomada de suas atividades, 

determino a imediata intimação das recuperandas para, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, demonstrar nestes autos por prova 

documental o andamento das negociações noticiadas, bem como a data 

para retomada de suas atividades, sob pena de convolação da 

recuperação em falência.Intimem-se.Às providências.Sorriso/MT, 06 de 

Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 3483-28.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR MARIA DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUE - 

OAB:228603/SP, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802-MT

 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 

Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil, manifestar-se 

acerca bloqueio positivo no valor de R$ R$ 35.627,99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83478 Nr: 2514-37.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, ANTONIO 

LEUCIR MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2514-37.2011.811.0040 - Código Apolo: 83478.

 Vistos em correição.

 INTIME-SE o exequente, pessoalmente, para manifestar-se quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no art. 485, §1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Por fim, determino à Secretaria que promova a atualização de todos os 

dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por 

esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de agosto de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101403 Nr: 4272-80.2013.811.0040

 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): LEONILDA SILVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4272-80.2013.811.0040 - Código Apolo: 101403.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido formulado às fls. 150/151, considerando 

que a executada foi citada por edital, deixando transcorrer o prazo sem 

resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do CPC, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL para defender os interesses da demandada, que 

deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal 

condição, no prazo legal.

 Após, manifeste-se o exequente, requerendo o que de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113270 Nr: 4974-89.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ALFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 Diante do exposto, ACOLHO o pedido contido na inicial para CONDENAR o 

demandado ao pagamento de R$ 253.379,32 (duzentos e cinquenta e três 

mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), 

devidamente corrigidos, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária do ajuizamento da ação.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO o requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, 

AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo previsto no art. 523, § 1º e § 3º do 

CPC. Nada sendo requerido, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE DISPENSADO o registro 
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na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 08 de Fevereiro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92598 Nr: 4157-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEIL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNC(M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - 

OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:27195/A

 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 itnimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca do bacen jud negativo, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98433 Nr: 985-12.2013.811.0040

 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: DAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LWR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 985-12.2013.811.0040 - Código Apolo: 98433.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de interdição proposta por DANIELE ANA RUBIN em 

face de LUIZ WALTER RUBIN, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de fls. 12/23.

 Despacho inicial, fl. 24.

 Entre um ato e outro, à fl. 95, a Defensoria Pública Estadual noticiou nos 

autos o óbito do interditando (fl. 96).

 Manifestação do Parquet (fl. 97).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. In casu, restou evidenciada a perda superveniente do objeto da 

demanda, haja vista que o interditando Luiz Walter Rubin veio a óbito (fl. 

96).

 Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que 

faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 SEM CUSTAS e/ou HONORÁRIOS.

 DECLARO esta PUBLICADA com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento nº 42/2008 da CGJ/MT.

 TRANSITADA EM JULGADO, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

pertinentes.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92839 Nr: 4757-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE SAMPAIO MATTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em desfavor de JOSÉ CARLOS DE SAMPAIO MATTOS 

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

P rocesso  C i v i l .Po r  consegu in te ,  REVOGO a  l im i n a r 

deferida.PROCEDAM-SE a baixa da restrição constante no prontuário do 

veículo através do Sistema RENAJUD, bem como OFICIE-SE ao DETRAN 

para que proceda a liberação em favor do requerido.CUSTAS, se houver, 

pela parte autora.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

p r a x e . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 09 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130137 Nr: 5411-96.2015.811.0040

 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: ROSELY ALVES PAIM LOTTERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRA OLIVIA STRAPAZZON DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, convém destacar que inexiste pedido de rescisão do negócio 

jurídico entabulado, razão pela qual, ao menos por ora, mostra-se incabível 

a concessão da liminar pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o pleito.No 

mais, não havendo mais preliminares a serem enfrentadas, estando às 

partes devidamente representadas e, presentes as condições da ação e 

demais pressupostos processuais, DECLARO O FEITO SANEADO nos 

termos do art. 357 do CPC.Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III 

do CPC, anoto que a prova deverá recair sobre o seguinte: caracterização 

do dano material e moral indenizável, sem prejuízo de outros pontos 

controvertidos a serem sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias, 

a contar da intimação desta decisão.Nos termos do art. 357, III do CPC, o 

ônus da prova observará o disposto no art. 373, incisos I e II do mesmo 

diploma legal.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem quanto às provas que pretendem produzir, assinalando que 

o silêncio se entendido como concordância com o julgamento antecipado 

da lide.Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 09 de Fevereiro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 119198 Nr: 9471-49.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIZERO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, 

DONADIO DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PORTARI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA FREDERICO 

DAMACENO - OAB:169165, MATHEUS PEREIRA DA SILVA - 

OAB:344815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 PROCESSO N. 9471-49.2014.811.0040 (119198)

 Tendo em vista que a requerida CMBERRINI VEÍCULOS LTDA. constituiu 

novos procuradores (fl. 295) em momento anterior à prolação da sentença 

juntada nas fls. 298-301, intimem-se aqueles para que digam do pedido 

juntado nas fls. 318-319, em 05 (cinco) dias.

 Inertes ou concordes, fica desde logo deferida a expedição de alvará na 

forma postulada nas fls. 318-319.

 Com relação à demandada Multizero Comércio de Automóveis Ltda., 

intime-se para que indique a conta bancária para recebimento dos valores 

depositados pelo autor, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, expedindo-se 
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na sequência o necessário alvará.

Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 52112 Nr: 2682-10.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SCHEVINSKI - 

OAB:20661, CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - OAB:11533/MT, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:MT 

14.099, CAROLINE DE OLIVEIRA FLORÊNCIO - OAB:10467-

 PROCESSO N. 2682-10.2009.811.0040 (52112)

É fato notório que a requerida se encontra em processo de recuperação 

judicial.

 A notícia recente divulgada pela imprensa é no sentido de que o plano de 

recuperação foi homologado no mês de janeiro p. p. 

(http://www.valor.com.br/empresas/5249589/oi-justica-homologa-plano-d

e-recuperacao-aprovado-por-credores)

Nesse contexto, inviável o cumprimento da sentença na forma postulada 

nas fls. 801-804, pois a decisão homologatória do plano de recuperação 

judicial constitui título executivo judicial e enseja a novação dos créditos do 

quadro de credores (Lei n. 11.101/05, artigos 58 e 59). Incumbe assim à 

exequente, se ainda não o fez, habilitar seu crédito junto ao juízo 

universal, submetendo-se assim ao princípio do par conditio creditorum.

Diverso não é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de 

Justiça:

 “A novação resultante da concessão da recuperação judicial após 

aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais 

ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas 

suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Ante o exposto, indefiro o pedido executivo e julgo extinto o cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 924, I, do NCPC.

Intimem-se. Com a preclusão, arquive-se.

Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140234 Nr: 10729-60.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BREVE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GILBERTO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:20.958/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora a prestar caução, nos termos do art. 300, § 1.º, 

do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a caução ofertada 

ser homologada por este juízo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 09 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 99386 Nr: 2003-68.2013.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 PROCESSO N. 2003-68.2013.811.0040 (99386)

Certifique-se quanto ao atual estágio da recuperação judicial da empresa 

requerida.

Após, intime-se a requerente para adaptar a inicial aos requisitos do art. 

282 do CPC/1973, providenciando inclusive o recolhimento das custas 

processuais.

Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104129 Nr: 7187-05.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ARTMANN - ME, EDERSON 

ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, CRISTINA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar-se nos autos acerca da inexistência de declaração de 

imposto de renda do Executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106780 Nr: 9809-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ROTAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 itnimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca do bacen jud negativo, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145248 Nr: 1570-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONICE ANGELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar-se nos autos acerca da inexistência de declaração de 

imposto de renda do Executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 9302 Nr: 1150-16.2000.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES NARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 
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OAB:8166-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 itnimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca do bacen jud negativo, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39891 Nr: 2714-83.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS (SOCIEDADE DE ADOGADOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - 

OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 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 itnimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca do bacen jud negativo, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113307 Nr: 5011-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO RÉGIO GOMES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URZEDO & NEVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO RÉGIO GOMES DOS 

REIS - OAB:OAB/MG 82.200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6813/MT

 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 itnimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca do bacen jud negativo, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51858 Nr: 2018-76.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO WELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 itnimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca do bacen jud negativo, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134343 Nr: 7651-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIFARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO 

ANIMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA AGNER GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIOVEZAN - OAB:32036, 

SHIRLEI VIEIRA LANÇONI - OAB:313146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 itnimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca do bacen jud negativo, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145975 Nr: 1944-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ALVES TOLENTINO – ME (REDE 

MAIS), FÁTIMA ALVES TOLENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar-se nos autos acerca da inexistência de declaração de 

imposto de renda do Executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107802 Nr: 347-42.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAP DA SILVA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 itnimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca do bacen jud negativo, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29705 Nr: 4139-19.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI FRANCISCO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTINORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 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 manifestar-se nos autos acerca da inexistência de declaração de 

imposto de renda do Executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52118 Nr: 2458-72.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO 

FRANCIO/CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ, FACEM - 

FACULDADE CENTRO MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ALEXANDRE FRIPP DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, zalaudio - 

OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 itnimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca do bacen jud negativo, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130767 Nr: 5745-33.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA 

BORGUEZI - OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, 

ARIANE KERLEN BORGES - OAB:349.595

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca dos honorários 

periciais no montante de R$ 6.350,00, fixados pelo(a) Senhor(a) Perito(a, 

providenciando o depósito em caso de concordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 37725 Nr: 628-42.2007.811.0040

 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: DIRCEU JOSÉ BALESTRIN, ZENIR DE FÁTIMA 

BALESTRIN, VALMIR CARLOS BALESTRIN, LUIZ BOCOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, 

SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 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: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 PROCESSO N. 628-42.2007.811.0040 (37725)

Ante a disposição das partes para a conciliação, manifestada não apenas 

neste feito, mas também nos apensos, remeto os processos ao CEJUSC, 

nos moldes do art. 139, V, do NCPC.

Desde logo, acaso inviável a autocomposição, determino sejam 

observadas as seguintes providências:

a) Intime-se perita nomeada para dizer se persiste o interesse em realizar 

os serviços e se os honorários continuam a ser aqueles apresentados 

nas fls. 472-474;

b) Persistindo o interesse, intimem-se os autores para depósito do valor 

dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

oportunidade probatória;

c) Com o depósito, intime-se a perita para dar início aos trabalhos, 

cientificando-se as partes. Na ocasião, proceda-se à liberação em favor 

da profissional de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, 

ficando a liberação do restante condicionado à homologação do laudo.

Intimem-se.

 Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito, em substituição legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002105-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONIR PAULO SILVESTRO (AUTOR)

ESCRITORIO CONTABIL CONTATICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos n. 1002105-68.2016.8.11.0040 Autor: 

Escritório Contábil Contatica Ltda - Me, Alcionir Paulo Silvestro Réu: Oi S/A 

Vistos, etc. Em atenção ao que determinado no Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.525.174 (Tema 954/STJ), DETERMINO A SUSPENSÃO deste 

feito até o julgamento do mérito do referido recurso pela Corte Superior 

(art. 1037, II, NCPC). INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário nos presentes 

autos. Sorriso/MT, 26 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003119-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABMAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE VALES DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que em cumprimento da decisão proferida 

no presente processo, designo sessão de conciliação para o dia 13 de 

março de 2018, às 13h30min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 

Desta forma, procedo a intimação da parte requerente através de seu 

advogado, para comparecer a audiência ora designada, bem como, caso 

seja necessária a intimação da herdeira para comparecimento na referida 

audiência, deverá ser informado nos autos o endereço desta, no prazo de 

05 (cinco) dias. Sorriso - MT, 9 de fevereiro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002691-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SANTOS COSTA OAB - 034.712.281-79 (REPRESENTANTE)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, POR SEU PROCURADOR, VIA DJE, DADA A 

REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO: 

A audiência será de mediação e se realizará na data de 06/03/2018, às 10 

horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, 

edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000475-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO)

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº: 1000475-74.2016.8.11.0040 Requerente: Sorriso Artigos 

Esportivos LTDA-ME. Requerido: Oi Móvel S/A. Vistos, etc. Em atenção ao 

que determinado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.525.174 (Tema 

954/STJ), DETERMINO A SUSPENSÃO deste feito até o julgamento do 

mérito do referido recurso pela Corte Superior (art. 1037, II, NCPC). 

INTIMEM-SE. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000909-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA OTAVIA SANTANA COSTA CURITIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos para intimar as partes, através de seus 

advogados, a comprovarem o cumprimento do acordo realizado em sede 

de audiência de conciliação, uma vez que não há comprovantes nos 

autos, para eventual expedição de alvará. Sorriso, 09 de fevereiro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004672-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENILDE CHAGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VILDANIA HENRIQUE LOPES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Certifico e dou fé que a 

Contestação e os documentos apresentados pela parte requerida são 

tempestivos, por isso, procedo a intimação da parte requerente para 

querendo apresente impugnação à contestação. SORRISO, 9 de fevereiro 

de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 3545-8400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000054-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. S. T. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que, tendo em vista a decisão que 

determinou a designação de nova audiência de mediação/conciliação, 

designo a data de 08/05/2018, às 17:00 horas, para ser realizada a 

Sessão de Mediação/Conciliação junto ao Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC desta Comarca. Sorriso, 09/02/2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002141-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE FATIMA PASTORE DALBEN (AUTOR)

JORGE DALBEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MULHBEIER (RÉU)

ELEDIR BATISTA MULHBEIER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002141-13.2016.8.11.0040 

AUTOR: JORGE DALBEN, BERNARDETE FATIMA PASTORE DALBEN RÉU: 

CELSO MULHBEIER, ELEDIR BATISTA MULHBEIER Vistos, e etc. Intime-se 

as partes para especificar as provas que pretendem produzir na 

contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Anoto que a inércia implicará em concordância com o julgamento 

antecipado da lide. Caso manifestem interesse na produção de prova 

testemunhal, por economia dos atos processuais, apresentem, na 

oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a qualificação necessária 

à intimação para audiência a ser eventualmente designada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001302-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA BENFICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001302-85.2016.8.11.0040 

AUTOR: ADRIANA APARECIDA BENFICA RÉU: BV FINANCEIRA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, e etc. Percutindo ao 

fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub examine deve obediência 

aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. Sobre o tema já assentou o e. STJ, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA 

POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, 

para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. 

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá 

investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, 

solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas 

processuais e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)” 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade à assistência judiciária gratuita (conforme 

art. 98 do NCPC). Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, 

intime referida parte autora, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das 

custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Cumpra, providenciando 

e expedindo o necessário com celeridade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002486-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002486-76.2016.8.11.0040 

AUTOR: SANDRA DE LIMA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, e etc. Intime-se as partes para 

especificar as provas que pretendem produzir na contenda, no prazo de 

05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. Anoto que a inércia 

implicará em concordância com o julgamento antecipado da lide. Caso 

manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por economia 

dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal das 

testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para audiência a 

ser eventualmente designada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001901-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ERVA MATE COR E SABOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001901-87.2017.8.11.0040 

AUTOR: ERVA MATE COR E SABOR LTDA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, e etc. Ante o 

requerimento da parte autora, bem como as razões apresentadas 

(documentos fiscais da empresa), proceda-se com a marcação 

necessária para que o feito tramite em segredo de justiça. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

dias. Após, intime-se as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide. Caso manifestem interesse na produção de 

prova testemunhal, por economia dos atos processuais, apresentem, na 

oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a qualificação necessária 

à intimação para audiência a ser eventualmente designada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000336-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA REGINA AP M CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO TESKE - ME (RÉU)

JACSON JOAO PEDROSINI (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000336-88.2017.8.11.0040 

AUTOR: ANDREIA REGINA AP M CAMARGO RÉU: PAULO TESKE - ME, 

JACSON JOAO PEDROSINI Vistos, e etc. Percutindo ao fundo da parlenda, 

insta que a petição inicial sub examine deve obediência aos requisitos do 

artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à caracterização da 

garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. Sobre 

o tema já assentou o e. STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR 

COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA S ITUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, 

para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. 

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá 

investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, 

solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas 

processuais e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)” 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade à assistência judiciária gratuita (conforme 

art. 98 do NCPC). Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, 

intime referida parte autora, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC (por 

meio de Declaração de Imposto de Renda e documentos afins), sob pena 

de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas 

e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000966-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - SP272460 (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA CRAVO DE LUCENA - ME (DEPRECADO)

Outros Interessados:

ILAN GOLDBERG OAB - SP241292 (ADVOGADO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000966-47.2017.8.11.0040 

DEPRECANTE: MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. DEPRECADO: MARCIA 

REGINA CRAVO DE LUCENA - ME Vistos etc. Devidamente comprovado o 

depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a 

presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO audiência para oitiva da testemunha para o dia 16 de 

maio de 2018, às 14h00min horas. Realizado o ato deprecado e pagas as 

custas porventura existentes, ou restando negativas as diligências de 

localização daqueles a serem intimados/citados ou de bens a serem 

constritos (penhora, arresto, sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo 

deprecante, com as baixas de estilo e com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000328-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON LIBARDONI CORADINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO JORGE AGOSTINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000328-14.2017.8.11.0040 

AUTOR: GLEIDSON LIBARDONI CORADINI RÉU: JULIANO JORGE 

AGOSTINHO Vistos, e etc. 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; Considerando, ainda, que não fora oportunizada a 

conciliação as partes. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as 

partes serem intimadas com antecedência, restando consignado que 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, intime-se as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide. Caso manifestem interesse na produção de 
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prova testemunhal, por economia dos atos processuais, apresentem, na 

oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a qualificação necessária 

à intimação para audiência a ser eventualmente designada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001162-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001162-17.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA EXECUTADO: 

CARLOS ERVINO MULLER Vistos, e etc. Considerando que não houve o 

pagamento voluntário do débito, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA CARLOS ERVINO MULLER, CPF 477.788.900-97, nos termos 

do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO 

REQUERIDO, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Efetuada a MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, no prazo de 05 dias, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, com ou sem 

apresentação de impugnação, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC. Por outro 

lado, caso FRUSTRADA (total ou parcialmente) A TENTATIVA DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS em nome do executado, 

INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em ADJUDICAR o 

bem penhorado (id. 11694493), ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, 

por VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR 

BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA 

FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE 

QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, 

PENHORA DE COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, 

PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE 

BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e 

sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001069-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOIVAR FLAVIO MARCHIORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO POMPILIO PIZZATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001069-88.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: LOIVAR FLAVIO MARCHIORO REQUERIDO: EDUARDO 

POMPILIO PIZZATO Vistos, e etc INDEFIRO o pedido de citação por edital, 

uma vez que a localização da parte é providência que compete, 

inicialmente, à parte interessada, sendo que, o Juízo somente poderá 

deferir tal tipo de providência, após o esgotamento dos meios ao alcance 

do autor. Nessa toada, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, decline o endereço do demandado e/ou se manifeste 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento de mérito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001675-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARYELLI DA COSTA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001675-19.2016.8.11.0040 

AUTOR: ARYELLI DA COSTA ALMEIDA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr(a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no endereço 

Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo 

as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) 

perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004116-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCENILDE CHAGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VILDANIA HENRIQUE LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1000585-39.2017.8.11.0040 Parte autora: Eduardo Veloso 

Gonçalves, representado por sua genitora Daiane Michele Veloso, 

assistida pela Defensoria Pública. Parte requerida: Adilson Gonçalves 

Pinto. Vistos etc. Considerando que a causa envolve interesse de 

incapaz, INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do 

CPC, para manifestar quanto ao acordo realizado entre as partes (ID n° 

10447591). Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Sorriso-MT, 09 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000475-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MAYARA SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ AGLIBERTO BARROSO DE CASTRO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1000475-40.2017.8.11.0040 Requerente: Francisca Mauyara 

Santana de Souza, representado Francisco Umberto Santana de Castro, 

assistida pela Defensoria Pública. Requerido: José Agliberto Barroso de 

Castro. Vistos, etc. DÊ-SE vista dos autos a Defensoria Pública para 

manifestar quanto o documento juntado ao ID n° 11365200, apresentando, 

para tanto, endereço atualizado da parte autora, sob pena de extinção. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003389-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. L. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. D. S. (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE MARIA ELUÍZA LINHARES FRAGA PARA 

COMPARECER À AUDIÊNCIA ABAIXO DESIGNADA. DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA: “COMO DETERMINADO DESIGNO A SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PARA”: DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO A 

audiência será de mediação e se realizará na data de 06/03/18, às 11:00 

horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, 

edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000366-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI ANA RHODEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1000366-26.2017.8.11.0040 Parte autora: Amanda Lucia Rhoden 

Oliveira, representada por Neli Ana Rhoden, assistida pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Parte requerida: Robson Oliveira. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. Preenchidos os requisitos 

legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código 

Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará 

segundo o rito comum ordinário ut art. 318 e em SEGREDO DE JUSTIÇA ex 

vi inciso II do artigo 189, ambos do NCPC. 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 mediação, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Sem 

prejuízo, determino a realização de ESTUDO PSICOSSOCIAL do caso pela 

ASSISTENTE SOCIAL JUDICIAL e PSICOLOGA DO JUÍZO, na residência de 

ambas as partes, requerente e requerida, fixando prazo de 30 (trinta) dias 

para sua realização e juntada de relatório nos autos. Em tal estudo social a 

expert pesquisará in locu e descortinará 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 do (a/s) menor (s) escopo do feito (ECA). 

Entregue o parecer pela expert social, colha manifestação ministerial pelo 

prazo de 05 (cinco) dias e, ao fim, à conclusão mediante correta triagem 

para deliberações pertinentes. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Às providências. Intimem-se. Sorriso-MT, 09 

de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001131-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE PERES MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1001131-94.2017.811.0102 Autor: Adeildo Weber. Requerida: 

Daiane Peres Marques Weber. Vistos etc. 1. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. 2. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA 

(artigo 155, II, CPC). 3. Nos termos do artigo 695 do CPC, 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. - 4. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE 

a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que 

o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, 

NCPC). 5. Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação 

ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). 6. 

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 
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apresentar resposta à reconvenção. 7. Após, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. 8. 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. 9. Considerando que a causa 

envolve interesse de incapaz INTIME-SE o Ministério Público, na forma do 

artigo 178, inciso II do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Sorriso-MT, 09 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006153-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RECEPUTE JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1006153-36.2017.8.11.0040 Exequente: Bruna Gomes de 

Almeida representando Emilly Vitória Recepute de Almeida. Executado: 

Antônio Carlos Recepute Júnior. Vistos, etc. 1. Trata-se de cumprimento 

de sentença apresentado por EMILLY VITÓRIA RECEPUTE DE ALMEIDA, 

representado por sua genitora Bruna Gomes de Almeida, em face de 

Antônio Carlos Recepute Júnior. 2. Alega a parte exequente que o 

requerido não efetua o pagamento da pensão alimentícia desde o mês de 

abril de 2017. Pugna, neste feito, pelo pagamento da pensão alimentícia 

dos últimos três meses, outubro a novembro de 2017, sob pena de prisão. 

2.1. Assim, CITE-SE o executado pessoalmente para, em 03 (três) dias, 

para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, e as que 

vencerem no curso do processo, e no prazo legal de 03 (três) dias, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão civil, conforme § 3° do artigo 528 do CPC e 

Súmula 309 do STJ. 2.2. Sob o valor do débito deverá ser acrescido o 

valor dos honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO 

em 10% sobre o valor da causa (art. 827, do CPC). 2.3. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC). 3. Transcorrido o prazo 

novamente “in albis” DETERMINO o encaminhamento a protesto de 

declaração de existência de dívida alimentar no valor devidamente 

atualizado. 4. Não sendo realizado o pagamento no prazo legal DÊ-SE vista 

a parte autora e após o Ministério Público. 6. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

7. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48760 Nr: 5678-15.2008.811.0040

 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: CLEITON REIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES MAURO FERRONATTO, MARCOS 

ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os autos, intimando a parte requerente, por seu procurador via 

DJE, para que se manifeste acerca d petitório de fl.261, requerendo 

Audiência de Conicliação, bem como para que recolha a diligência no sítio 

do TJMT para expedição de mandado de avaliação, conforme 

determinação judicial, comprovando o pagamento nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60533 Nr: 3830-22.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZORDAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos INTMANDO a parte exequente, por seu procurador, 

via DJE, para recolher guia de diligências no sítio do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 10094 Nr: 1939-15.2000.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERSOL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE 

DO SOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVALDO ALVES PEIXOTO, JUSSARA 

CESÁRIO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA HOFFMANN - 

OAB:47768/PR, NEUDI GALLI - OAB:12205/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911/B

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48760 Nr: 5678-15.2008.811.0040

 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: CLEITON REIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES MAURO FERRONATTO, MARCOS 

ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os autos, intmando a parte requerida, por seu procurador, via 

DJE, para que traga a parte para assinar o Termo de Penhora, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91779 Nr: 3672-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AIRTON BORTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA TACIANA GONÇALVES TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora a informar o endereço 

atualizado da executada, tendo em vista a devolução de correspondência 

de fl.66v, bem como recolher a diligência para a expedição de novo 

mandado ou manifestar que o seja feito por A.R, atendendo a 

determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102382 Nr: 5317-22.2013.811.0040
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 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a busca no sistema SIEL/RENAJUD e BACENJUD ter sido 

frutífera, INITMO a parte autora a recolher as custas/taxas para expedição 

de Carta Precatória para o município de Primavera do Leste - MT, ou 

manifestar-se acerca da opção da própria parte fazer a distribuição da 

mesma naquela comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35710 Nr: 4834-36.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DOS SANTOS ALTERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca BACEJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80318 Nr: 5662-90.2010.811.0040

 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: ELIANE TURELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ALFREDO TURELLA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 5662-90.2010.811.0040, Protocolo 

80318, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127797 Nr: 4074-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISAMARA ANDRADE 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 4074-72.2015.811.0040, Protocolo 

127797, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47267 Nr: 4195-47.2008.811.0040

 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: IDFTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRN, PMDS

 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: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SOLANGE DA 

COSTA SILVA, para devolução dos autos nº 4195-47.2008.811.0040, 

Protocolo 47267, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002576-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA TERTULIANA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAISE NUNES PEREIRA (REQUERIDO)

EDIMAR ARRUDA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1002576-50.2017.8.11.0040 Parte autora: Miryam Pereira Arruda, 

representada por Pedrosa Tertuliana Nunes, assistida pela Defensoria 

Pública. Parte requerida: Edimar Arruda Pereira. Vistos etc. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. Processem em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, II). DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. Verifico que a parte 

autora pugnou, em sede de antecipação de tutela, o deferimento da 

guarda provisória da menor Miryam Pereira Arruda. Conforme os fatos 

narrados aduz a parte autora que a infante, até recentemente, vivia sob a 

guarda do genitor, sendo que, no dia 15 do mês da propositura da ação, 

após desentendimentos com o genitor, a infante passou a residir com a 

avó. Diante dos fatos narrados, tenho por cautela necessária a realização 

do estudo psicossocial na residência da parte autora. Assim, INTIME-SE a 

Equipe Multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

realize estudo Psicossocial no endereço da parte requerente. INTIME-SE a 

parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) dias, se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação. Manifestado o 

desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação 

(335, III, do Novo Código de Processo Civil) observando o artigo 183 do 

CPC. Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter 

interesse na audiência, ENCAMINHEM-SE os presentes autos ao Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Após, INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a 

parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é 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 (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, 

NCPC). Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Caso 

a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação. Decorrido 

o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 
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além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Considerando que a causa envolve 

interesse de incapaz INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 

178, inciso II do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Intimem-se. 

Sorriso-MT, 09 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001999-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SCARAVELLI (AUTOR)

MARIA SCARAVELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1001999-72.2017.811.0040 Autor: Waldir Scaravelli e Maria 

Scaravelli. Requerido: Banco Bradesco S/A. Vistos etc. Cuida-se de ação 

sob o rito comum ajuizada por Waldir Scaravelli e Maria Dier Scaravelli em 

face de Banco HSBC/Banco Bradesco S/A. Foi determinada ao autor a 

emenda a inicial, para comprovação dos benefícios da gratuidade de 

justiça (ID n° 7991001). Ocorre que após a determinação acimada, a parte 

autora se manifestou nos autos por duas vezes, todavia, sem manifestar 

quanto à gratuidade de justiça requerida. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório. DECIDO. Inicialmente, saliento que a lei considera 

necessitado todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar 

as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza goza de 

presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser 

indeferido se houver elementos que infirmem a alegada hipossuficiência 

econômica – hipótese dos autos. Com efeito, é preciso ter em mente, 

conforme cons ignado no Agravo de Ins t rumento n º 

1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela tem por 

escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de 

acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil dos requerentes. Desse 

modo, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte 

autora. DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 09 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003028-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVOLZIR BEDIN (AUTOR)

ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDEIN (AUTOR)

PAULINA SEGAT BRUSTOLIN (AUTOR)

ODOVINO BRUSTOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos n. 1003028-60.2017.8.11.0040 Autor: Odovino 

Brustolin, Paulina Segat Brustolin, Ivolzir Bedin, Eliane Mara Piccolotto 

Bedin Réu: Banco do Brasil S/A Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária 

ajuizada por Espólio de Odovino Brustonin, Paulina Segat Brustolin, Ivolzir 

Bedin e Eliane Mara Piccolotto Bedin em face de Banco do Brasil S/A, onde 

requer, liminarmente, suprimento da vontade judicial da requerida, a fim de 

viabilizar o registro de escritura de extinção de condomínio do imóvel sob 

matrícula nº 56.092. Aduzem os requerentes que são proprietários de um 

imóvel rural, com área de 805,2918 há, que hoje encontra-se registrado 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sob a matrícula nº 

56.092, sendo que desta área 43% é pertence ao requerente Ivolzir Bedin, 

e os outros 57% ao requerente Odovino Brustonin. De sua vez, afirma que 

o requerente Ivolzir Bedin, vendeu a parte que lhe compete a terceira 

pessoa, Clomir Bedin, contudo, aduzem não ser possível a realização da 

transferência do imóvel, tendo em vista as inúmeras averbações 

constantes da matrícula em nome da parte requerida. Alegam que as 

averbações são objeto de contrato firmado entre o primeiro requerente e 

sua esposa com o banco requerido, sendo que Ivozir e Eliane, não 

possuem dividas com o banco requerido. Por tais razões, afirmam que 

buscaram realizar a escritura de extinção de condomínio, a fim de 

possibilitar a transferência do imóvel ao comprador, e que para tanto, foi 

encaminhada Carta de Anuência ao banco, que respondeu a solicitação 

negando anuência em razão de existirem dívidas vencidas junto à 

instituição em Cobrança Judicial, razão pela qual os requerentes deveriam 

buscar o Judiciário para suprimento da vontade do banco. No mérito, 

requerem a confirmação da tutela antecipada, para suprir a vontade da 

parte requerida judicialmente, a fim de se seja realizado registro de 

Escritura de Extinção de Condomínio do imóvel sob matrícula 56.092. 

Vieram os autos conclusos. Decido. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 333, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a 

presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela 

antecipada recursal almejada. Explico. A questão deduzida em juízo 

assenta-se no suprimento judicial de vontade da parte requerida, para 

realização de escritura de extinção de condomínio do imóvel pertencente 

aos autores, que possui, por sua vez, averbações em nome da parte 

requerida. No caso, em face do narrado e documentado nos autos, não é 

possível vislumbrar o requisito da verossimilhança da alegação da 

agravante, mormente porque a questão está a demandar dilação 

probatória. Assim, por se tratar de matéria eminentemente fática, é de boa 

cautela que se verifiquem todas as provas possíveis pelo direito admitidos, 

mediante cognição exauriente e com a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Ademais, não restou demonstrada a 

existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não 

possa aguardar a angularização da relação processual. Ainda, é 

importante destacar que o pedido da agravante se confunde com o próprio 

mérito da demanda e, conforme entendimento jurisprudencial, “não pode 

ser deferido pedido realizado a título de antecipação de tutela com índole 

evidentemente satisfativa, pois pretende o agravante obter, em sede 

liminar, provimento que se confunde com o mérito da demanda sem 

abertura de contraditório e ampla defesa” (cf. Acórdão da 5ª T/Cível, de 

12.06.2013, no AGI nº 2013 00 2 009.448/6, relator Des. Luciano Moreira 

Vasconcellos, registro nº 683555). Além do mais, a concessão do pleito 

liminar, implicaria a o esgotamento da presente ação, com a resolução 

integral da lide, em claro detrimento do Princípio do Contraditório e do 

Devido Processo Legal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela. De outro lado, considerando que a parte 

autora manifestou interesse na realização da audiência de conciliação I) 

ENCAMINHEM-SE os presentes autos ao Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca. II) Após, INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é 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 (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). III) Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 
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a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). IV) Caso a parte 

ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do 

prazo para a contestação será a data do protocolo da manifestação do 

seu desinteresse na audiência de conciliação. V) Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. VI) Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. VII) 

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. VIII) CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Sorriso, 09 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003733-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR PASQUALI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003733-92.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: JUCIMAR PASQUALI 

JUNIOR Vistos, e etc. A parte autora manifestou nos autos desistindo da 

ação. É o relatório. Decido. Considerando que o autor postulou pela 

extinção do feito e que a parte contrária não foi intimada, com fundamento 

no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a 

parte autora ao pagamento de eventuais custas finais. Sem condenação 

em honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as 

formalidades. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005580-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA PICOLI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIR ANTONIO PICCOLI OAB - 395.299.400-68 (REPRESENTANTE)

ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI OAB - 899.562.901-06 

(REPRESENTANTE)

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO (RÉU)

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1005580-95.2017.8.11.0040 

AUTOR: AGROPECUARIA PICOLI LTDA - ME REPRESENTANTE: ENIR 

ANTONIO PICCOLI, ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI RÉU: 

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO, IVONETE DE ARAUJO NOVAIS 

BEZERRA PEDROSO Vistos, e etc. A parte autora requereu a extinção do 

feito com fulcro no art. 485, III, do CPC. É o relatório. Decido. Considerando 

que o autor postulou pela extinção do feito e que a parte contrária ainda 

não foi citada da ação, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas processuais. Sem condenação em honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, observando as formalidades. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001681-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BEDIN (EMBARGANTE)

ARY PEDRO BEDIN (EMBARGANTE)

ZULMIRA GRANETTO BEDIN (EMBARGANTE)

IVANIA BEDIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1001681-26.2016.8.11.0040 Embargante: 

Luiz Carlos Bedin, Zulmira Granetto Bedin, Ary Pedro Bedin, Ivania Bedin 

Embargado: Axxion Imoveis Ltda – Me Vistos, etc. Trata-se de embargos 

de declaração opostos por Luis Carlos Bedin, Zulmira Graneto Bedin, Ary 

Pedro Bedin e Ivania Bedin, em face da decisão proferida ao id. 4980822. 

Aduz que a sentença foi omissa quanto ao pedido de conversão da ação 

de execução da obrigação de fazer em perdas e danos. Breve é o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Os presentes embargos devem ser 

acolhidos. Com efeito, a sentença embargada incorreu em omissão, uma 

vez que decidiu apenas quanto ao pedido do efeito suspensivo e quanto à 

baixa da matricula nº 54.942 do CRI de Sorriso/MT, deixando se decidir 

quanto ao pedido de conversão da execução em perdas e danos. Por 

certo, o embargante pugnou pela conversão da ação de execução de 

obrigação de fazer em perdas e danos, aduzindo em síntese, que se 

recusa ao cumprimento da execução, bem como por ser o pedido de 

caráter infungível. Outrossim, quanto à conversão da ação de obrigação 

de fazer em perdas e danos, conforme o disposto no art. 461, § 1º, do 

Código de Processo Civil , torna-se viável apenas quando configurada 

uma das três situações expressamente previstas no referido texto legal: 

a) requerimento do autor; b) impossibilidade de prestação da tutela 

específica; ou c) impossibilidade de se obter resultado prático equivalente. 

No presente caso, verifico que não foram preenchidos quaisquer dos 

requisitos supramencionados, capazes de autorizar, por hora, a 

conversão da presente ação, a uma, porque não houve pedido do 

exequente, sendo que este não concordou com o pedido realizado pela 

parte executada, ora embargante; a duas, porquanto o objeto da ação 

principal não se afigura impossível, tampouco o seu resultado prático. 

Assim, tratando-se o caso de mero erro material, cuja superação pode se 

dar inclusive de ofício pelo magistrado ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para, suprir a omissão contida na decisão constante ao id. 

4980822, contudo sem efeitos modificativos, vez que INDEFIRO o pedido 

de conversão da execução de obrigação de fazer em perdas e danos. No 

mais, em que pese à irresignação da parte autora quanto ao valor dos 

imóveis apresentado pelo embargante, verifico que este trouxe nova 

avaliação dos bens, desse modo, intime-se o embargado para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Sorriso-MT, 09 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001119-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OSVALDO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALVES DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1001119-80.2017.8.11.0040 Parte autora: Antônio Osvaldo da 
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Silva, assistido pela Defensoria Pública. Parte requerida: Patrícia Alves de 

Souza. Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Processem 

em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). DEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita. Verifico que a parte autora pugnou, em sede de antecipação de 

tutela, o direito de visita à menor Juliana Alves da Silva. Conforme os fatos 

narrados aduz que foi homologado acordo com a parte requerida no 

CEJUSC da Defensoria Pública, e que ficou estabelecido as partes direito a 

visitas livre e a divisão do período de férias escolares, todavia, relata que 

a requerida impede o autor de visitar a menor, de forma que requer seja 

regulamento de forma mais objetiva o seu direito de visita. Diante dos fatos 

narrados, tenho por cautela necessária a realização do estudo 

psicossocial na residência da parte autora. Assim, INTIME-SE a Equipe 

Multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize 

estudo Psicossocial no endereço da parte requerente. INTIME-SE a parte 

autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse 

na realização da audiência de conciliação. Manifestado o desinteresse, 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação (335, III, do 

Novo Código de Processo Civil) observando o artigo 183 do CPC. Caso a 

autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter interesse na 

audiência, ENCAMINHEM-SE os presentes autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca. Após, INTIME-SE a parte requerente, 

na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é 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 (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 

a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação. Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, 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. Considerando que a causa envolve 

interesse de incapaz INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 

178, inciso II do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Intimem-se. 

Sorriso-MT 09de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001719-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES MARIA SCARIOT (AUTOR)

FELIPE AUGUSTO BOGONI (AUTOR)

RAMIELLI BOGONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1001719-38.2016.8.11.0040 Autor: Felipe 

Augusto Bogoni, Dolores Maria Scariot, Ramielli Bogoni Réu: Bradesco 

Vida E Previdencia S.A. Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

interpostos por Felipe Augusto Bogoni e Dolores Maria Scariot, Ramielli 

Bogoni, contra despacho proferido por este juízo ao id. 1876936. Com 

base na atual legislação processual civil, trazida pelo artigo 1.022 do 

CPC/2015, os embargos de declaração constituem espécie de recurso de 

fundamentação vinculada, pois são cabíveis em hipóteses taxativamente 

previstas no artigo supramencionado, quais sejam: 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. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. Por sua vez, de acordo com o artigo 

1.001 do CPC, dos despachos não cabem recurso. Esse é o caso dos 

autos, vez que a embargante recorreu de mero despacho. Assim, NÃO 

CONHEÇO do recurso de embargos de declaração. Nada obstante, por 

entender que o ato recorrido incorreu em erro material ao considerar, 

como documento indispensável à propositura da ação, elementos afetos 

ao mérito da lide, REVOGO o despacho. Assim, RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça. 

Considerando que a parte autora manifestou expresso desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, CITE-SE a parta requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

335, III, CPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, 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. Por fim, 

conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003987-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

juntada do ofício oriundo do Cartório do 2º Ofício de Sorriso encaminhando 

cópia certidão averbada

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004847-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

FELIPE HERNANDEZ MARQUES OAB - RS48104 (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZOLINA ANGELA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono para intimar o advogado da parte autora para retirar na 

Secretaria da Terceira Vara a certidão do art. 828 do CPC.
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002588-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILI APARECIDA DE SOUZA MACHADO (AUTOR)

CARLOS ROBERTO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (RÉU)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (RÉU)

JOSE FLAVIO (RÉU)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (RÉU)

 

JUNTADA DE CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA - DESTINATÁRIO 

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS- END. INSUFICIENTE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002197-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ZORDAN NETO (EXECUTADO)

FABRICIO PEDRO ZORDAN (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 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, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000450-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATIVA AMBIENTAL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELA DE FATIMA ARTHUSO FURLAN OAB - SP169601 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO NORTE MOTO E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 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, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002846-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO PAULO CHINEZ (RÉU)

EDIMAR CARLOS RUGINSKI (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 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, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002510-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA LARISSA DE SOUZA DA SILVA OAB - SP357117 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

JUNTADA DO OFÍCIO 149/2018 ENCAMINHANDO CERTIDÃO 

DEVIDAMENTE AVERBADA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003573-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MRAIA DE LOUDES GONCALVES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA, NO 

PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101423 Nr: 4293-56.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACELIO DA SILVA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20.334-A, EGBERTO HERNADES BLANCO - 

OAB:12470-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca do ofício juntado às fls. 

325/326.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 133632 Nr: 7245-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERINDO PELEGRINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para, em 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da proposta de 

honorários do Perito, juntada aos autos à fl. 185, bem como a PARTE 

AUTORA, em concordando, promover o recolhimento dos honorários do 

expert, mediante sistema DESCONDJ do e. TJMT, pena de preclusão da 

prova técnica em testilha (art. 223 NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44157 Nr: 1251-72.2008.811.0040

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCI DA SILVA FAVERO, LODOVICO PEDRO FÁVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA SAVARIZ RODRIGUES, FLÁVIO 

ALENCAR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AUGUSTO FAVERO 

ZERWES - OAB:21534, RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA - OAB:19554
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que os autos foram desarquivados e se encontram 

nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148978 Nr: 3602-37.2016.811.0040

 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: JOÃO JORGE DA SILVEIRA BALLOCK, MARIA ODETE 

DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO SILVEIRA BALLOCK ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374/B, SIMONE ALICE DE O. BATISTA - 

OAB:OAB/MT N 18.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante da sentença proferida nos autos apensos (Código 147602), 

intimem-se o inventariante e a peticionária de fls. 18 para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requererem o que de direito.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59756 Nr: 3054-22.2010.811.0040

 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: JOÃO SOARES DA SILVA, SUELI RODRIGUES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO, H.U. TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA, CLAUDEMAR NEITZKE, TRANSPEL 

TRANSPORTADORA PEDRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Lomir Janes de 

Souza - OAB:15365/PR, FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B, Sandra 

Aparecida Paiva - OAB:17363/PR

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 531, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002516-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SALVATORI TOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELESIO TOLOTTI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 15 

DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Glauber Lingiardi Strachicini 

Dados do Processo: Processo: 1002516-77.2017.8.11.0040 Valor causa: 

R$ 40.000,00 Tipo: Cível Espécie: INVENTÁRIO (39) REQUERENTE: 

ANGELA MARIA SALVATORI TOLOTTI INVENTARIADO: ELESIO TOLOTTI 

FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor 

da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial e das 

primeiras declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DAS PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES : "Através do despacho de ID 10275482, o juízo nomeou 

como inventariante a Sra. Angela Maria Salvatori Tolotti, bem como, 

determinou que fossem apresentadas as primeiras declarações. ELÉSIO 

TOLOTTI, falecido nesta cidade, com 60 anos, em 26 de abril de 2017 

(certidão de óbito ID 7313627), que era brasileiro, portador do CPF/MF 

355.039.200-15, casado com a inventariante Angela Maria Salvatori Tolotti 

pelo regime de Comunhão Universal de Bens (Certidão de Casamento ID 

7313650), sendo seu último domicílio na Rua Raul Pompéia, Quadra 02 Lote 

02, Residencial Pinheiros II, município de Sorriso/MT, CEP:78890.000. O 

Inventariado não deixou testamento conhecido. Consoante menciona na 

inicial o Inventariado era casado pelo regime de comunhão universal com a 

Srª. ANGELA MARIA SALVATORI TOLOTTI, brasileira, viúva, 

desempregada, portadora da Carteira de Identidade nº 1029491378 

SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 750.165.670-34, residente e 

domiciliada na Rua Raul Pompéia, Quadra 02 Lote 02, Residencial Pinheiros 

II, município de Sorriso/MT, a qual é meeira. Do matrimônio do Autor da 

Herança com a Inventariante originaram-se três filhos, ora herdeiros: 1) 

Jader Luis Tolotti, brasileiro, nascido em 13/12/1982, inscrito no CPF/MF 

sob 002.632.670-16, portador da Carteira de Identidade nº 101202007841, 

residente e domiciliado na Rua Raul Pompéia, Quadra 02 Lote 02, 

Residencial Pinheiros II, município de Sorriso/MT, CEP:78890-000. 2) 

Fernanda Tolotti, brasileira, nascida em 08/05/1987 inscrita no CPF/MF sob 

857.097.512-00, casada pelo regime de Comunhão Parcial de Bens com 

Cristian Cezar Girardi, inscrito no CPF/MF nº 875.062.891-72, residentes e 

domiciliados na Rua Graciliano Ramos, nº 18882, Pinheiros II. 3) Geovan 

Augusto Tolotti, brasileiro, solteiro, nascido em 29/07/1991, inscrito no 

CPF/MF sob 031.928.311-97, portador do RG de número 19793480 SSP 

MT, Rua Raul Pompéia, Quadra 02 Lote 02, Residencial Pinheiros II, 

município de Sorriso/MT, CEP:78890-000. A de cujus deixou uma herança 

modesta, composta do seguinte bem a ser partilhado, com a respectiva 

avalição: Uma Motocicleta Honda NXR150 BROZ MIX ES, RENAVAM 

00184594200, PLACA NPL8097. Valor: R$ 6.372,00 (seis mil trezentos e 

setenta e dois reais). Uma Motoneta Honda BIZ 125 ES, RENAVAM 

00531921611, PLACA OBG1884 Uma Camionete Fiat/Strada Fire Flex, 

RENAVAM 009046614972, PLACA DXB6551. Saldo Sobras Sicredi 

Sorriso/MT, atualizado até 30/01/2018. Consórcio Sicredi Consórcios Ltda 

Contrato 004928888, atualizado até 30/01/20181. VALOR TOTAL DA 

HERANÇA R$ 77.760,26. O Autor da Herança consta como proprietário de 

imóvel de Matrícula nº 853 do Registro de Imóveis da Comarca de 

Cláudia/MT. Ocorre que existe um Processo nº 622-31.2016.811.0101 

Código: 90002, que tramita na Comarca de Cláudia/MT pelo qual se pede a 

nulidade da Matrícula em que consta o Autor da Herança como 

proprietário. Em assim sendo, necessário que o bem imóvel representado 

na Matrícula nº 853 do Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT não 

seja partilhado neste momento aguardando-se o desfecho do processo 

que discute a nulidade de matrícula." DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS. 1 - 

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 2 - Recebo os autos. 

Nomeio como inventariante dos bens deixados por ELESIO TOLOTTI a 

requerente ANGELA MARIA SALVATORI TOLOTTI, a qual prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes. 3 - Citem-se, após, os interessados não 

representados, e, se for o caso, os eventuais herdeiros e interessados 

ausentes, observando-se o disposto no art. 626, §1° do CPC, bem como 

intime-se a Fazenda Pública e o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente (artigo 626 do Código de Processo Civil). 4 - 

Concluídas as citações, abra-se vista às partes, para que se manifestem 

sobre as primeiras declarações, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 5 - 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 do CPC), 

digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC). 6 - Se concordes, ao 

cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638). 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, dtjag, digitei. SORRISO, 9 de fevereiro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001980-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE RANGEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do requerido 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005268-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

TIAGO SIMIONI DE SOUSA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO 

ESTADO DE MATO GROSSO É TEMPESTIVA, MOTIVO PELO QUAL 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR O AUTOR, VIA DJE, 

PARA QUE, QUERENDO, APRESENTE RÉPLICA A CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA, BEM COMO SE MANIFESTE ACERCA DA MANIFESTAÇÃO 

DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 80715 Nr: 5962-52.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CAMPOS RODRIGUES LIVRARIA, 

VALDIR CAMPOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 54-57, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela executada.

Condeno a executada ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 80811 Nr: 6034-39.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO & EBERT LTDA - ME, SANDRO JOSÉ 

EBERT, MARIA BERNADETE CHUPEL FERREIRA, FLAVIO ANTONIO 

CARLOTT, LUCIANA DE FATIMA FABRICIO, SANDRA MARCIA CHUPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls.126, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em R$ 500,00 (Quinhentos reais) nos termos do artigo 

85, §8° do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com a restituição dos valores 

penhorados nos autos às fls. 118 à conta bancaria a ser indicada pelo 

executado, o qual deverá ser intimado para tanto.

Na sequência, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 56594 Nr: 6408-89.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM. DE MAD.BORGHETTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme informado às fls. 

107, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 794, 

inciso I do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo de fls. 99/101.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando os autos.

P.R.I.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 11 de fevereiro de 2016.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002198-31.2016.8.11.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN KZYZANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KZYZANOSKI OAB - MT20663/O (ADVOGADO)

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000050-47.2016.8.11.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judicial
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ROBERTO CARNIVALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010453-53.2016.8.11.0040 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 Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11374959, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006195-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, 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 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006197-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA WEIDE FIUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, 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 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca, 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: 1006207-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE WERNECK BONFIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, 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 2018, às 13:50 horas, nesta Comarca, 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: 8010112-03.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO IVAN AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010112-03.2011.8.11.0040 (D) De acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 

9.099/95, “caberão embargos de declaração quando, na sentença ou no 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, o embargante não demonstrou a 

existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: É anômalo o uso de embargos declaratórios com a 

finalidade de, sob alegada existência de omissão, pretender que as 

conclusões do novo julgamento da causa sejam alinhadas aos interesses 

da parte embargante. 2. "Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no 

acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" 

(EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 01.08.12). Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006212-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO AUGUSTO TREVELIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, 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 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca, 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: 1002040-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002040-73.2016.8.11.0040 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 Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

10492354, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 30 de MAIO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca, 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: 1003324-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO BAZZONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1003324-19.2016.8.11.0040 (D) De acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 

9.099/95, “caberão embargos de declaração quando, na sentença ou no 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, o embargante não demonstrou a 

existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: É anômalo o uso de embargos declaratórios com a 

finalidade de, sob alegada existência de omissão, pretender que as 

conclusões do novo julgamento da causa sejam alinhadas aos interesses 

da parte embargante. 2. "Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no 

acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" 

(EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 01.08.12). Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELISE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1002414-89.2016.8.11.0040 (D) De acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 

9.099/95, “caberão embargos de declaração quando, na sentença ou no 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, o embargante não demonstrou a 

existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: É anômalo o uso de embargos declaratórios com a 

finalidade de, sob alegada existência de omissão, pretender que as 

conclusões do novo julgamento da causa sejam alinhadas aos interesses 

da parte embargante. 2. "Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no 

acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" 

(EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA 

ISABEL GALLOTTI, DJe 01.08.12). Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI GONCALVES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010103-65.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 
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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 Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

9998343, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010065-53.2016.8.11.0040 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 Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

11297432, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003129-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERLENE SOUSA ARAUJO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003129-34.2016.8.11.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010634-59.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALGISENE CARME DOS SANTOS EDVANI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010634-59.2013.8.11.0040 EXEQUENTE: DALGISENE CARME DOS 

SANTOS EDVANI PEREIRA EXECUTADO: EXECUTIVA TUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, 

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento da 

execução, ciente de que sua inércia poderá ocasionar a extinção do feito 

nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004053-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1004053-11.2017.8.11.0040 REQUERENTE: REGINALDO CESAR DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Em que pese o constante no termo de audiência do ID 

11430140, verifica-se nos IDs 11177528 e 11397696 a devolução das 

correspondências com a informação “Mudou-se”, não consumando-se o 

ato citatório. Deste modo, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente o endereço atualizado da parte reclamada, 

sob pena de extinção. Com a manifestação, designe-se audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Em caso de inércia, certifique-se e 

retornem os autos conclusos.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010549-05.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROGERIO PIOVESAN (EXECUTADO)

ARCANGELO PIOVEZAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010549-05.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: MECANICA SORRISAO LTDA - 

ME EXECUTADO: SILVIO ROGERIO PIOVESAN, ARCANGELO PIOVEZAN 

Em princípio, incumbe à parte reclamante a indicação do endereço da parte 

reclamada: Lei n. 9.099/95, art. 14, §1º, I. A pesquisa de endereços pelo 

Poder Judiciário somente é possível em hipóteses excepcionais, é dizer, 

quando a parte interessada demonstrar que esgotou os meios disponíveis 

para localizar a parte adversa. Com efeito, são diligências que extrapolam 

a precípua função de entrega da prestação jurisdicional, sendo certo que, 

em tempos de duração razoável do processo, as partes também possuem 

obrigações a cumprir em prol da celeridade processual. Nesse sentido, a 

orientação jurisprudencial é pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONSULTA AO CONVÊNIO INFOJUD. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. 

NÃO CONFIGURADO. 1 - Insurge-se a Agravante em face de decisão que 

indeferiu o pedido de consulta ao Infojud, a fim de obter o endereço 

atualizado da parte ré. 2 - A requisição de informações a órgãos públicos 

pelo Judiciário, visando à localização do endereço do devedor para fins de 

citação, é providência admitida excepcionalmente, justificando-se tão 

somente na hipótese de o requerente comprovar ter esgotado todos os 

meios à sua disposição, o que não restou configurado nos autos. 

Precedentes desta Corte. 3 - Para que se configure a excepcionalidade é 

indispensável que o credor, antes de postular o auxílio ao Judiciário, 

cumpra uma série de diligências e que estas resultem inexitosas. Dentre 

as diligências a cargo do Exequente, destacam-se: pesquisa nas Juntas 

Comerciais, pesquisa no site telelistas.net; expedição de ofícios 

diretamente às concessionárias de serviço público, empresas e 

autarquias públicas, como, por exemplo, empresas de telefonia móvel e 

fixa, CEG, Light, DETRAN, etc. 4 - No caso dos autos, a Agravante apenas 

tentou citar, sem êxito, o devedor no endereço indicado na inicial, 

requerendo em seguida a consulta ao Infojud. Assim, a credora não se 

desincumbiu de seu ônus processual; não demonstrou que realizou as 

diligências possíveis e disponíveis, visando à obtenção do atual endereço 

da parte executada. 5 - Agravo de instrumento não provido. (AG nº 

201500000032287/RJ, 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. 

Marcus Abraham. j. 08.06.2015). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RÉU CITADO POR EDITAL. 

LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. CONSULTA 

NO BACEN JUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. 1. Exauridas todas 

as diligências possíveis para localização do endereço do executado, 

torna-se cabível a consulta no sistema Bacen Jud para obter tais 

informações, eis que admitida apenas em situações excepcionais. 2. 

Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 

20150020087150 (880903), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria de 

Lourdes Abreu. j. 18.06.2015, DJe 17.07.2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CITAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. BACEN JUD. 

Embora possível o deferimento do pedido de consulta por meio do sistema 

Bacen Jud, necessário que esteja comprovado o esgotamento das 

diligências realizadas pela parte agravante no sentido de localização do 

endereço da parte agravada para tentativa de regular citação, o que, no 

caso concreto, não foi procedido, tanto que o julgador determinou fossem 

consultadas AES SUL, CORSAN e COMUSA. SEGUIMENTO NEGADO. 

(Agravo de Instrumento nº 70066407628, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout. j. 09.09.2015, DJe 10.09.2015). No 

caso em crivo, não obstante, a parte reclamante demonstrou que realizou 

diligências para localizar a parte reclamada, além do que o prazo de 

tramitação do feito autoriza a presunção de que esgotou todos os meios a 

seu alcance para viabilizar o prosseguimento do feito. Diante disso, 

DEFIRO PARCIALMENTE as diligências postuladas no ID 10672193 para 

fins de pesquisa de endereço da parte reclamada junto aos sistemas 

eletrônicos disponíveis, quais sejam, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e 

SIEL. Consigno que os três primeiros sistemas exigem o CPF da parte, ao 

passo que o último exige o nome da genitora. A parte reclamante deverá 

indicar esses dados, acaso inexistentes nos autos, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de restar preclusa a diligência (havendo tais dados nos autos, 

não há necessidade de manifestação no prazo assinalado). Intime-se a 

parte reclamante. Juntados os resultados das diligências, renove-se a 

intimação para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005016-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYAN LUIS FAPPI GUARNIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (EXECUTADO)

NATALY MELLO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005016-19.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: CRISTYAN LUIS FAPPI 

GUARNIERI EXECUTADO: NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195, 

NATALY MELLO DE OLIVEIRA Indefiro o pedido de reconsideração 

constante no ID 11366057, pois além de inexistir em nosso ordenamento 

tal previsão, não há qualquer fato novo além dos já analisados em sede 

liminar, impossibilitando, deste modo, seu acolhimento, conforme 

orientação jurisprudencial: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MERO PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR E, NÃO 

OBSTANTE, MANTEVE OS BENS (MÁQUINAS INDUSTRIAIS) 

DEPOSITADOS EM MÃOS DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO 

PEDIDO, POSTO QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIO INDISPENSÁVEL À 

CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Processo nº 1478987-4, 12ª Câmara Cível do TJPR, Rel. 

Mário Helton Jorge. j. 11.05.2016, unânime, DJ 31.05.2016). AGRAVO 

REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR 

INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. 

AVALIAÇÃO DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADOS. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA 

DE FATOS NOVOS. 1 - Não vislumbrados, pelo relator, após uma cognição 

sumária da questão deduzida, os requisitos necessários para a 

concessão da liminar pleiteada, especialmente diante da ausência da 

fumaça do bom direito, o seu indeferimento é a medida que se impõe. 2 - É 

medida imperativa o desprovimento do Agravo Regimental, quando não se 

faz presente, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a 

modificação da decisão agravada. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Mandado de Segurança nº 300186-02.2015.8.09.0000 

(201593001860), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Francisco Vildon José 

Valente. unânime, DJe 09.10.2015). Desta feita, cumpra-se integralmente a 

decisão proferida no ID 10076722. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000254-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBERTO LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIS SCHILLING (EXECUTADO)

EDIMILSON FREITAS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000254-57.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: FLORISBERTO LEAL 

EXECUTADO: ROGERIO LUIS SCHILLING, EDIMILSON FREITAS BARBOSA I 

- Indefiro o pedido de citação por edital constante no ID 10869062, 

porquanto não demonstrado pela parte exequente que já esgotados os 

meios possíveis para localização do executado Rogério Luis Schilling. II - 

Proceda-se a citação do executado Edimilson Freitas Barbosa conforme 

determinado no ID 8320420, observando-se o endereço indicado no ID 

10869062. III - Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000668-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERVAZIA SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000668-55.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: GERVAZIA SOUZA SILVA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I I - Considerando o decurso “in albis” do prazo 

para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o 

art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências 

para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 

11539644, no montante de R$8.947,96 (oito mil novecentos e quarenta e 

sete reais e noventa e seis centavos), conforme cálculo de atualização do 

ID 11539654. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III - Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV - 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, 
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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, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 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, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI - Expeça-se 

alvará para levantamento em espécie da totalidade do valor depositado em 

Juízo e cientifique a parte exequente acerca do disposto no art. 452, § 2º, 

da CNGC. VII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§4º).

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006239-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PERES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006239-07.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BEATRIZ PERES BATISTA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à tutela de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias 

úteis, a suspensão da inscrição impugnada, até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

registro indevido (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO)

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000586-87.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LAURITA CORREA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de anulação de cobrança indevida ajuizada por LAURITA 

CORREA em face de ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos qualificados. Compulsando os autos constato a 

incompetência territorial deste juízo, pois não configurada nenhuma das 

hipóteses do art. 4º, da Lei n. 9.099/95. Ressalte-se que a inicial está 

endereçada ao Juizado Especial Cível de Sinop/MT, além disso, a 

reclamante reside na Rua José Gonçalves, n. 19, Bairro Jardim Umuarama 

II, em Sinop/MT, inexistindo, deste modo, qualquer vínculo com este juízo. 

Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 

9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 106292 Nr: 9360-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR LEONEL BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 Vistos etc.

Por força da Portaria nº. 106/2017/DF, em anexo, redesigno a Sessão de 

Julgamento para o dia 19 de março de 2018, às 08h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações constantes na fl. 507.

Intimem-se, notifiquem-se e cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Às providências, cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 107962 Nr: 490-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SANTOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos.

Considerando que o oficio em anexo da Dra. Promotora de Justiça Maisa 

Fidelis Gonçalves Pyrâmides, redesigno audiência para o dia 21 de 

Fevereiro de 2018, ás 15h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

 Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 137345 Nr: 9287-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 Vistos em correição.

Considerando o oficio em anexo da Dra. Promotora de Justiça Maisa Fidelis 

Gonçalves Pyrâmides, redesigno audiência para o dia 28 de Fevereiro de 

2018, ás 16h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

 Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145437 Nr: 1669-29.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte 

requerida a fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154044 Nr: 5884-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504

 Processo: 5884-48.2016.811.0040 (código 154044)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 19/10/2017, às 17:30min para o dia 

13/03/2018, às 16:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de setembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184582 Nr: 558-39.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EADO, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Audiney R. Fernandes - 

OAB:18677

 Processo: 558-39.2018.811.0040 (código 184582)VISTOS.Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

denunciado ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO.Ciência pessoal ao (a/s) nobre 

membro (a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do 

Estado de Mato Grosso, se atuante no feito.Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 170662 Nr: 3788-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO ROCHA SILVA, FRANCISCO 

PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, MARCIA RODRIGUES MELO FERREIRA - 

OAB:2.1809-0, Márcia Rodrigues Melo Ferreira - OAB:21809/0, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Ex positis, julgo procedente a pretensão punitiva estatal consubstanciada 

pela denúncia vestibular para condenar o acusado FRANCISCO PEREIRA 

DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, como incurso na pena do 

artigo 157, § 2º, I e II do CP], assim, aumento a pena em um terço, 

tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão.4.4 Da pena de multaDiante da dosimetria alhures, conforme 

regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao 

pagamento de 10 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação 

econômica do réu. 4.5 Do regime inicial de cumprimento da penaPosto à 

dosimetria da pena, tem-se um total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e um total de 10 dias-multa no importe de 1/30 (um 

trinta avos) do salário mínimo nacional vigente e, como regime inicial do 

cumprimento da pena fixo o regime semiaberto, em conformidade com o 

comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código 

Penal.Ausentes os requisitos da custódia cautelar, concedo ao réu o 

direito de apelar em liberdade.Condeno o acusado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, as quais serão apuradas e cobradas, 

inclusive sob pena de anotação, nos moldes da CNGC/MT..Dê-se ciência 

ao MP.P.R.I.C.Às providências. Expeça-se o necessário. Sorriso/MT, 08 de 

fevereiro de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181621 Nr: 10057-81.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 REVOGO a prisão preventiva do requerido, ANTONIO SERGIO RAMOS, 

qualificado nos autos, mediante as seguintes condições, sob pena de 

revogação do benefício:a) comprovar ocupação lícita e residência fixa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se ainda não o feito; b) comparecer a todos os 

atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência;c) 

não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; d) CUMPRIR 

com as medidas protetivas deferidas em favor da vitima nesses autos, 

tudo sob pena de revogação do vertente benefício e decretação de prisão 

preventiva, circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura, nos 

termos do artigo 282, § 4.º do CPP e Lei 12.403/2011.Comuniquem à Polícia 

Civil, Polícia Militar a fim de também fiscalizar o cumprimento das medidas 

cautelares impostas ao indiciado, os quais tomarão as providências legais 

e comunicarão este juízo quando do descumprimento da ordem judicial em 

apreço. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não 

estiver preso. Conforme regramento da Resolução 108/2010/CNJ, 

especialmente § 6º do artigo 1º, o Alvará de Soltura será encaminhado 

diretamente à Direção do Estabelecimento Penal que se encontra o 

indiciado, sendo que sua liberdade se dará no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, pena de responsabilidade disciplinar e penal.Assim, com 

urgência, encaminhe-se o Alvará de Soltura à Autoridade Administrativa 

responsável pela custódia, certificando nos autos a data, local e horário 

do cumprimento, bem como o estabelecimento prisional e o respectivo 

diretor e se a diligência resultou ou não na soltura do preso ou as razões 
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que eventualmente justificaram a manutenção da prisão, tudo em 24 (vinte 

e quatro) horas.INTIME o indiciado desta decisão. Ciência ao Ministério 

Público.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256860 Nr: 22123-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANTONIO CONSELVAN NETO, MARIA GERALDA DE 

OLIVEIRA CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os reclamantes, conforme se colhe das fls. 04/06, assenta m a sua 

irresignação acerca da postura da serventia extrajudicial também na 

negativa de fornecer qualquer documento sobre o Registro n. 10.896. 

Tanto é que pedem, conforme o item n. 1 de fl. 06, seja determinada a 

expedição de certidão de inteiro teor do aludido Registro, além da 

apuração da conduta do reclamado.

Após a petição de fls. 16/18, bem como dos documentos de fls. 19/42, 

colhe-se que não apenas se vê duplicidade no Registro n. 10.896, pois tal 

vício se repete no Registro n. 10.897 e no Registro n. 10.898, todos de 

20.08.2002. Como se não bastasse, o próprio número de protocolo 

(13.501) se repete entre os documentos registrados pela família 

Conselvan e o “contrato particular de arrendamento de terras rurais e 

outras avenças”, condizente à duplicidade do Registro n. 10.896.

 Ainda, no tocante ao aludido Registro n. 10.896, enquanto a certidão de fl. 

10 aponta que o pedido de registro do “contrato particular de 

arrendamento de terras rurais e outras avenças” fora protocolado sob n. 

18.030, a anotação de fl. 28 aponta o n. 13.501.

Para se demonstrar, de forma comparativa, as apontadas irregularidades, 

veja-se o seguinte quadro:

 Protocolo Registro de Títulos/Documentos

 Contrato Arrendamento entre Rodrigo x Girlei (19/28) Pg.38 A-2 13.501

18.030 (fl. 10) B-21 10.896 27/08/2002

 Instrumento Reconhecimento Situação Jurídica e Declaração de Vontade - 

CONSELVAN (29/30) Pg.___ A-2 13.501 B-21 10.896 27/08/2002 Firmas 

reconhecidas em Londrina 07/08/1980.

Contrato Cessão de Uso de Terra – Moacir x Ivete (33/34) Pg.38 A-2 

13.503 B-21 10.897 27/08/2002

 Instrumento Cessão de Direitos – CONSELVAN (35/38) Pg.___ A-2 13.501 

B-21 10.897 27/08/2002 Reconhecimento por verdadeiro em Jangada/MT, 

dia 17/05/2002 (sobre o ano, fora sobreposto o carimbo da serventia 

extrajudicial, de modo que dificultou a sua identificação, porém, ao que 

parece, o reconhecimento de firma se deu no ano de 2002).

Contrato Arrendamento Rural Jonas x Clasi (39/40) Pg.39 A-2 13.504 B-21 

10.898 27/08/2002

 Ata de Condomínio - CONSELVAN (41/42) Pg.___ A-2 13.501 B-21 10.898 

27/08/2002 Reconhecimento por verdadeiro em Jangada dia 16/01/2002

Além disso, os reclamantes não reconhecem o documento de fls. 35/38, 

ou seja: o “instrumento particular de cessão de direitos” firmado pelos 

próprios reclamantes, por Mário Conselvam e sua esposa Cleusa 

Conceição Vicário, além de Osmar Araújo Pereira.

É verdade que se vê à fl. 38 a chancela do Oficial de Registro Civil e 

Tabelionato e respectiva data acerca do reconhecimento de firma sobre tal 

documento, porém, não há como fugir que alguns dos signatários não o 

reconhecem e questionam a sua origem (fl. 56).

 No entanto, acerca da ata de condomínio de fls. 41/42-verso, justamente 

na fl. 42-verso se vê a respectiva chancela e data acerca do 

reconhecimento de firma e do registro do documento, ao contrário do 

sustentado pela parte reclamante à fl. 56-verso.

 Dessa feita, depara-se, no momento, com (a) a existência de duplicidade 

de três registros, além das incoerências já demonstradas, (b) a alegação 

de que não fornecera a certidão de inteiro teor do registro n. 10.896, livro 

B-21, por não existir o mesmo e (c) o não reconhecimento do documento 

intitulado de “instrumento particular de cessão de direitos”, que contaria 

com a firma dos reclamantes, reconhecida pelo Oficial de Registro Civil e 

Tabelionato de Jangada-MT.

No ponto, não há dúvida de que as duplicidades, até mesmo porque 

escancaradas nos autos, por si sós, são mais do que “justa causa” para a 

instauração do procedimento administrativo disciplinar, sendo certo, então, 

que as demais irregularidades vêm “a reboque”, já que umbilicalmente 

ligadas à duplicidade.

 Sem a duplicidade, diga-se, ainda haveria de se adotar algumas 

averiguações preliminares, porém, quando se depara com três 

duplicidades seguidas, inclusive, do próprio protocolo, tal qual certidão 

emitida com indicação diversa do protocolo, como visto acima, não se 

pode dizer que não há justa causa para o início do procedimento 

administrativo, já que se entremeiam os fatos.

 Em outras palavras, além de se apurar a responsabilidade do Registrador 

pela duplicidade, também será apurada a existência de negativa de 

fornecimento de certidão. Depois, a alegação de que os reclamantes 

desconhecem o “instrumento particular de cessão de direitos” será aferida 

dentro do grau de responsabilidade do registrador ao receber o 

documento.

 A propósito, uma vez que se insurge contra documento que conta com 

firma reconhecida em Jangada-MT, o respectivo Juízo deverá tomar 

conhecimento para as providências que entender cabíveis.

Logo, são essas as irregularidades que se apresentam nos autos e que 

demandam a devida averiguação, o que pode conduzir, em tese, à perda 

da delegação. É lógico que tal pena, se apurada responsabilidade do titular 

da Serventia Extrajudicial, poderá ser aplicada, porém, não se está 

dizendo, de antemão, que há responsabilidade e, mesmo que houver, que 

a aludida sanção será obrigatoriamente aplicada, mesmo porque deve ser 

proporcional ao que for apurado.

Então, deve ser instaurado formalmente o “processado administrativo 

disciplinar”, conforme interpretação dos artigos 60, inciso III, da CNGC – 

foro judicial -, do artigo 10, inciso III, do Provimento n. 005/2008/CM, dos 

artigos 172, inciso III, e 173 da Lei Complementar Estadual n. 004/1990, do 

artigo 311 da CNGC – foro extrajudicial e, mais especificadamente, do 

artigo 21, inciso I, da Lei Estadual n. 6.940/1997 e do artigo 35, inciso II, da 

Lei n. 8.935/1994.

Logo, INSTAURE-SE processo administrativo disciplinar, lançando a 

respectiva portaria, com prazo de 145 (cento e quarenta e cinco) dias 

para conclusão, promovido em face do Registrador e Notário Antônio Tuim 

de Almeida, devendo constar da aludida portaria os requisitos do artigo 

309 da CNGC – foro extrajudicial.

 A descrição dos fatos deverá levar em conta o que consta desta 

decisão.

 O fundamento legal, por sua vez, está disposto no artigo 312, incisos I e II, 

da CNGC – foro extrajudicial, e no artigo 31, incisos I, II e V, c/c o artigo 30, 

inciso II, ambos da Lei n. 8.935/1994, com incidência, ainda, do artigo 16, § 

1º, da Lei n. 6.015/1973 c/c o artigo 650, inciso I, da CNGC – foro 

extrajudicial.

 Não se depara com hipótese de afastamento cautelar do cargo, na forma 

do artigo 174 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, e do artigo 309, § 

3º, da CNGC – foro extrajudicial, mesmo porque não se vislumbra qualquer 

perigo à instrução processual.

 Por fim, não há que se falar em composição de comissão processante, 

uma vez que não se trata de servidor do foro judicial, elencado no artigo 

104 do COJE. Aliás, até mesmo seria sem lógica nomear comissão 

processante para apurar conduta de “servidor” alheio aos seus quadros. 

Haveria até mesmo impedimento para que se constituísse a comissão 

processante, haja vista que não seria possível aquilatar nível funcional 

para fins de nomeação do seu presidente, a teor do artigo 75 da CNGC – 

foro judicial.

Aliás, o artigo 309, “caput”, da CNGC – foro extrajudicial -, dispensou 

expressamente a nomeação de comissão processante.

Por fim, a indicação da autoridade instauradora e a identificação do 

arguido são óbvias, desnecessário, por conseguinte, minudenciá-las.

Baixada a portaria, naquele feito, CITE-SE o arguido para, no prazo de 15 

dias, apresentar defesa, sob pena de revelia, além de discriminar as 

provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, oportunidade em que 

deverá indicar o que fora promovido para suprir a duplicidade, como 

acenado à fl. 17.
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ENCAMINHE-SE cópia da Portaria à Corregedoria-Geral de Justiça, 

conforme o artigo 309, § 1º, da CNGC – foro extrajudicial.

Após a manifestação dos arguidos, ENCAMINHEM-SE os autos ao MPE a 

fim de colher a necessária manifestação sobre a questão.

Haja vista que a vistoria dos livros se mostra importante, PROMOVA-SE a 

busca e apreensão dos livros de protocolo e de registro mencionados nas 

certidões de fls. 09/11 e nos documentos de fls. 19/42.

Após a apresentação, a Diretoria do Foro deverá extrair fotocópia das 

correlatas páginas e das imediatamente anteriores e posteriores, 

juntando-as aos autos, acompanhadas da respectiva certidão.

 ENCAMINHE-SE cópia do feito para a Diretoria do Foro da Comarca de 

Rosário Oeste-MT a fim de que adote as providências que entender 

cabíveis, haja vista os reclamantes não reconhecerem documento sobre o 

que se vê reconhecimento de firma da serventia extrajudicial de 

Jangada-MT.

De toda sorte, o artigo 16, § 1º, da Lei n. 6.015/1973 c/c o artigo 650, 

inciso I, da CNGC – foro extrajudicial -, não deixa dúvida de que os 

reclamantes têm direito à expedição de certidão, independentemente de 

quantas for.

 Aliás, como prescreve o artigo 19, “caput”, da Lei n. 6.015/1973, a 

certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou em relatório conforme 

quesitos. No caso, a parte interessada requer a expedição de certidão de 

inteiro teor, o que logicamente deve ser atendido.

 É bem verdade que, somente após a conclusão do procedimento 

administrativo disciplinar, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, é 

que se poderá dizer que a Serventia Extrajudicial se negou ou não a 

fornecer a certidão. Porém, a expedição da certidão, em si, independe da 

conclusão do procedimento, porque se trata de um direito inquestionável 

do interessado.

Dessa feita, DETERMINO que a Serventia Extrajudicial forneça a certidão 

de inteiro teor do registro n. 10.896, livro B-21, sendo certo que, como não 

comprovado nos autos que o fizera, deverá a parte reclamante promover 

o recolhimento prévio dos emolumentos e apresentá-lo diretamente à 

Serventia Extrajudicial, que, por sua vez, deverá entregar a respectiva 

certidão também diretamente ao interessado, com posterior comprovação 

nos autos, situação essa que dará mais celeridade no atendimento à 

pretensão da parte.

 Logo, OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, assim que 

apresentado o requerimento de certidão de inteiro teor do Registro n. 

10.896, livro B-21, com o recolhimento dos emolumentos, deverá lavrar a 

respectiva certidão, entregá-la ao interessado e comprovar, nos autos, 

que assim procedeu.

Dessa feita, INTIMEM-SE os reclamantes para que, no prazo de 15 dias, 

compareçam, por si ou por representante, na Serventia Extrajudicial e 

procedam ao recolhimento dos emolumentos para a entrega da certidão.

INTIMEM-SE, ainda, os reclamantes para, no prazo de 15 dias, (a) 

indicarem o nome e endereço dos amigos e despachantes que 

requereram, em seu nome, a certidão de inteiro teor do Registro n. 10.896, 

como sustentado à fl. 56-verso, (b) apresentar, se possuir, qualquer 

documento que indique requerimento, inclusive, se tiver, eventual 

pagamento de emolumentos para a expedição da certidão e (c) o 

endereço atualizado de Dante Gazoli Conselvan, Silvia Maria Carnasciali 

Swain Conselvan, Mário Conselvan, Cleusa Conceição Vicário e, se 

conhecer, de Osmar Araújo Pereira. Afinal, são envolvidos nos 

documentos registrados em duplicidade com outros, inclusive, um deles 

sequer reconhecido pelos reclamantes, de modo que a respectiva oitiva 

mostra-se relevante.

Logo, os pleitos incrustados nos itens “1” e “2” de fl. 06 já foram 

apreciados e, inclusive, acatados, haja vista que se determinou a 

expedição da certidão e a conduta será apurada na forma da lei, qual seja: 

procedimento administrativo disciplinar, sob o manto do contraditório e 

ampla defesa.

COMUNIQUE-SE à Corregedoria-Geral de Justiça.

INTIMEM-SE.

Decisão

Pedido de Providências Cód. 270228 Vistos.

Trata-se de pedido de licença prêmio formulado pelo Servidor Maurício 

Lineu Fett, matrícula 25.192 relativo ao quinquênio 24/10/2012 a 

24/10/2017. Às fls. 06 e 07, consta informação da Central de 

Administração da comarca de Cuiabá e Tangará da Serra, 

respectivamente, de que o servidor não infringiu com o disposto no art. 

110 da Lei Complementar 04/90.É o relatório. Decido. Cumpridos os 

requisitos legais, consoante disposição expressa no artigo 109 e 

seguintes da Lei Complementar nº 04/90, bem como considerando a 

informação prestada pela Coordenadoria Administrativa da comarca de 

Cuiabá e Tangará da Serra DEFIRO a concessão da Licença Prêmio, 

requerida pelo Servidor MAURÍCIO LINEU FETT, referente ao quinquênio de 

24/10/2012 a 24/10/2017, condicionando seu usufruto ao disposto no art. 

111 da supracitada Lei. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tangará da Serra, 08 de fevereiro de 2018.FLÁVIO 

MALDONADO DE BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181186 Nr: 23232-05.2014.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS REIS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266895 Nr: 29800-32.2017.811.0055

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIE DUCH BRANDTNER, ADAM 

BRANDTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II/CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143130 Nr: 2625-39.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 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: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Vistos.

Às fls. 256/256-verso as partes apresentaram novo termo de acordo, 

requerendo a sua homologação.

Devidamente intimada para promover a juntada de procuração “ad judicia” 

outorgada ao digno advogado subscritor do acordo, a parte demandada 
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deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado (fl. 259).

Dessa feita, como já consignado em outra oportunidade no feito (fls. 

249/249-verso), como não se depara com manifestação de vontade da 

parte demandada, bem como que, intimada, deixou de sanar o vício 

apontado, não há que se falar na sua homologação.

 Logo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que 

entender de direito para o andamento da vertente demanda.

Caso transcorra “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181895 Nr: 24003-80.2014.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209103 Nr: 1281-81.2016.811.0055

 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: ROBSON HUMBERTO BEZERRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

ROBSON HUMBERTO BEZERRA DA COSTA ingressou com a vertente 

execução de título judicial em face de CLARO TV S/A., devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve a quitação da dívida, com o levantamento dos 

valores depositados (fl. 111).

Após, a parte autora fora intimada acerca do levantamento de valores pelo 

advogado, conforme se vê às fls. 113/113-verso.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

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.: 251484 Nr: 17894-45.2017.811.0055

 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: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

INTERLAGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335, 

RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10135/MT, DIEGO COSTA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.771, JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - 

OAB:OAB/MT 15.112

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, impugnar a 

contestação e responder à reconvenção apresentadas às fls. 97/121 e 

petições de fls. 122/125.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116626 Nr: 6671-76.2009.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061/MT

 Vistos.

Como requerido à fl. 126, SUSPENDO o trâmite processual por 180 (cento 

e oitenta) dias.

Uma vez transcorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, informar a cerca da satisfação de seu crédito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152504 Nr: 1151-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA FERNANDES DA SILVA, CARLOS LEÔNCIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIN, LISANE 

BOENIG BOGER BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:6850/O, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:OAB/MT 2.982, 

RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:OAB/MT 13.389

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em 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 CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, apresentar a matrícula atualizada dos imóveis 

que pretende ver penhorados (fl. 374).

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 210 de 547



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207335 Nr: 20871-78.2015.811.0055

 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: PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Vistos.

Diante da sistemática consagrada na vigente legislação processual, não 

há como revogar a justiça gratuita deferida em favor da parte autora sem 

a sua audiência prévia.

Dessa feita, na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a 

parte autora/executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a 

petição de fls. 228/236 e documentos de fls. 237/280, mormente no que se 

refere ao pleito de revogação da justiça gratuita deferida à fl. 60 em seu 

favor.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222143 Nr: 11813-17.2016.811.0055

 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: JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIARA CRISTINA DEBO - 

OAB:21783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro, remeto os autos ao setor 

de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte autora 

para manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228408 Nr: 17068-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO BARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A localização da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, 

RENAJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro.

 Com efeito, vê-se que a pesquisa em questão restou inexitosa, conforme 

documentos a seguir juntados. Afinal, não se depara com qualquer 

endereço diferente daqueles visualizados nos autos.

 Com efeito, uma vez que a pesquisa em questão restou inexitosa, 

conforme documentos a seguir juntados, sendo certo que foram 

esgotados todos os meios para a localização da parte demandada, 

DEFIRO o pleito de citação por edital (fl. 94), sendo que, desde já, NOMEIO 

curador especial a digna Defensoria Pública, que deverá ser 

oportunamente INTIMADA para apresentar defesa.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228609 Nr: 17269-45.2016.811.0055

 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): LOURDES DONIZETE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A localização da parte executada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE a citação e demais atos de execução, nos 

termos da decisão de fls. 30/30-verso, nos seguintes endereços: a) 11, 

Bela Vista, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000; e b) Rua Cinco, s/n, 

Quadra 16, Lote 02, Bairro: Jardim Paraíso, Tangará da Serra/MT, CEP: 

78.300-000.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245957 Nr: 13495-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIARA LAMENHA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:OAB/MT 17.092

 Vistos.

De início, é preciso dizer que a decisão de fl. 138-verso deixou 

expressamente consignado que era de incumbência da parte embargante 

apresentar a testemunha, de modo que, aliado ao requerimento de fl. 162, 

HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Walmir Salvador Farias 

da Silva e, via de consequência, CANCELO a audiência designada.

INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 dias, promover o 

pagamento dos emolumentos, como indicados às fls. 153/154, 

comprovando nos autos o aludido pagamento, tal qual que a Serventia 

Extrajudicial fora comunicada acerca do pagamento em questão.

CERTIFIQUE-SE, no mais, se fora promovido o recolhimento da diligência de 

fl. 152, como informado à fl. 161.

Com o recolhimento da aludida diligência, CUMPRA-SE na íntegra a decisão 

de fl. 138-verso, mormente no que tange à avaliação do imóvel.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249716 Nr: 16417-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA CHRISTINA NUNES DE OLIVEIRA RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREZ RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA 

BAPTISTA - OAB:22801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

BAPTISTA - OAB:22801/O, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, 

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para 
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manifestar, no prazo de cinco dias, pugnando o que de direito. Caso nada 

seja requerido, os autos retornarão ao arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 10364 Nr: 745-32.2000.811.0055

 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): ESPOLIO DE JULIO CINCINATO AMERICH, 

HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, VALDECIR EMERICK, ESPOLIO DE VILMAR 

EMERICH, JULIO OSMAR EMERICH, MARIA JOANA SARTORI EMERICK, 

NORINDA MEREJOLI EMERICK, RUBENS EMERICH, DORACI EMERICH, 

ELIANE EMERICH SOUZA, FABIO DE CASTRO E SOUZA, FRANCISCO 

CARLOS DE FREITAS PEREIRA, FELIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA, 

IVONE EMERICK BONI, PEDRO BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Vistos.

RODRIGO MISCHIATTI ingressou com a vertente execução de título judicial 

em face de ESPÓLIO DE JÚLIO CINCINATO EMERICH, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a quitação da dívida (fl. 

354).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e do 

art. 925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença prolatada.

P.I.C.

Por outro lado, a instituição bancária requer a execução das custas e 

despesas processuais (fl. 367).

Dessa feita, considerando o disposto no artigo 524 do CPC, INTIME-SE a 

instituição bancária exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

demonstrativo descriminado e atualizado do crédito, sob pena de extinção 

na forma do artigo 801 c/c o artigo 513, ambos do CPC.

Uma vez apresentado o cálculo atualizado, na forma do artigo 523 do CPC, 

INTIME-SE a parte executada, pelo seu digno advogado, para, no prazo de 

15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%.

A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do 

CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, 

INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão 

dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, 

se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 

moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.

Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

indicar conta bancária para a transferência, oportunidade em que deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

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, figurando como exequente Banco do Brasil S/A e como 

executado Espólio de Júlio Cincinato Emerick.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61246 Nr: 2806-16.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILOR ANTONIO FOLLE, VALMOR LUIZ 

FOLLE, NILVO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o digno advogado Luiz Mariano Bridi para, no prazo de 15 dias, 

subscrever a petição de fls. 210/215.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112512 Nr: 2736-28.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 
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ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em 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 CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135968 Nr: 6177-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO MORATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:OAB/MS 16.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos.

JOÃO ALBERTO MORATELLI ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de BANCO DO BRASIL S/A., devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, houve o pagamento parcial da quantia executada, 

sendo que alvará fora expedido à fl. 238.

Após, fora realizado a penhora do valor remanescente e o respectivo 

alvará expedido à fl. 456.

A parte exequente fora intimada acerca do levantamento de valores nos 

autos, conforme se vê às fls. 458/460-verso.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Vale dizer que a correspondência, para fins do artigo 450, § 3º, da CNGC, 

fora encaminhada para o endereço informado nos autos, de modo que se 

presume válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do 

CPC.

CUSTAS na forma da sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

 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.: 148981 Nr: 8923-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA GONÇALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos.

Tendo em conta o acórdão de fls. 224/228, pelo qual fora considerada 

quitada a obrigação da Seguradora, em razão do valor pago ao Sr. José 

Álvaro Martins, bem como em razão da petição subscrita pela parte autora 

(fl. 230), pugnando pelo arquivamento do feito, INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem no prazo de 15 dias,

 No mais, CERTIFIQUE a sorte do agravo de instrumento de fls. 209/210.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155033 Nr: 3645-31.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCWELL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GODINES DO 

AMARAL - OAB:OAB/SP 162.628

 Vistos.

Trata-se de execução de título judicial proposta por IRINEU PEDRO MUHL 

em face de REWELL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 221).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das despesas e custas 

processuais condizentes à fase de cumprimento de sentença, se houver.

No mais, a Secretaria de Vara deverá certificar se fora oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito, como determinado à fl. 194.

Caso tenha sido, como a parte exequente requereu a extinção do 

processo, não há como persistir na negativação.

Logo, na hipótese de ter sido encaminhada a missiva, OFICIE-SE para a 

baixa de negativação determinada neste feito.

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.: 156413 Nr: 5029-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, ANDORINHA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:OAB/SP 117.417

 Vistos.

PAULO AFONSO DE MENEZES ingressou com a vertente execução de 

título judicial em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

TURISMO LTDA-ME e ANDORINHA TUR VIAGENS E TURISMO TLDA-ME, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve a quitação da dívida, com o levantamento dos 

valores depositados (fl. 289/289-verso).

Após, a parte autora fora cientificada acerca do levantamento de valores 

pelo advogado, conforme certidão de fl. 294.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 158046 Nr: 6641-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRILIO RIBEIRO DANIEL - ME, CLEBERSON 

ADRIANO CORDEIRO, AUDIA VEDOVATI DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. sentença de fls., diante 

da certidão de fl retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria 

de imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 

quinze dias, informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo o 

silêncio como quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161460 Nr: 12094-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIELI TOZI, ALCEU TOZI, 

ALAIDES DE MAGALHAES TOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor peticionou à fl. 162 informando endereço 

para citação. Ocorre que já foi expedido carta precatória para o endereço 

informado, estando a mesma à disposição da parte autora para retirada e 

distribuição na comarca de Carazinho. Desta forma, Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 149/149-verso, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem as cartas precatórias serem 

distribuídas nas comarcas de Carazinho/RS e Veranópolis/RS, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 188881 Nr: 5751-92.2015.811.0055

 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: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

INTERLAGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - OAB:OAB/MT 

15.112

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 166, 

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 da complementação do laudo pericial de fls. 176/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208621 Nr: 911-05.2016.811.0055

 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): Moveis União Ltda ME, Vilmar Fernandes de 

Araujo, Rosalina Barbosa de Moura, RODINEI CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO - OAB:56918/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI 

- OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 104, INTIME-SE o digno advogado Odacir José 

Dias Cavalheiro para, no prazo de 05 dias, apresentar procuração "ad 

judicia", mormente para que seja possível a análise do pleito de fl. 104.

Após, com a juntada de procuração outorgada em favor do digno 

advogado acima indicado, CONCLUSOS para análise do pleito de fl. 104.

INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208748 Nr: 1037-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:17727/A

 Vistos.

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO REIS ingressou com a vertente 

execução em face de GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve a quitação da dívida, com o levantamento dos 

valores depositados (fl. 124).

Após, a parte autora fora cientificada acerca do levantamento de valores 

pelo advogado, conforme certidão de fl. 138.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

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.: 228158 Nr: 16852-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA, 

MARCOS ANTONIO VIEIRA, ANTONIO CARLOS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Vistos.

OFICIE-SE ao Banco do Brasil S/A, como requerido à fl. 136, para que, no 

prazo de 15 dias, indique se já houve a quitação dos contratos dos 

veículos ali indicados e, caso negativo, para que indique o valor atualizado 

do débito/crédito, acaso existente, com o encaminhamento dos 

respectivos documentos.

Com a resposta da missiva, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256530 Nr: 21884-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DE LIMA, LETICIA ALVES 

CORREIA DE LIMA, JOANA MERLO DE LIMA, MURILO ALVES CORREIA DE 

LIMA, TASSIO ALMIR BENITES CORREIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE SOUZA BARROS - 

OAB:3947-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, SILVANETE MEDEIROS DE MOURA - OAB:12381

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 241 encaminhada ao 

requerido TASSIO ALMIR BENITES CORREIA DE LIMA foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Não Existe o Nr.” (fl. 259), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 
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por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte requerida para manifestar, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264703 Nr: 28203-28.2017.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIEDER AVELINO EZANAZOKAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso II do artigo 330 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 18/19, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas 

mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Após 

transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270615 Nr: 1663-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO 

ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o estado civil 

ou a existência de união estável de José Armando Argenta, Neiva Novelo 

Argenta, Rodrigo Caletti Deon e Rúbia Argenta Deon, bem como a 

profissão de Neiva Novello Argenta, na forma do artigo 319, inciso II, do 

CPC vigente, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

Não obstante os documentos de fls. 1.386/1.425, INTIME-SE, ainda, a parte 

embargante para, no prazo de 15 dias, apresentar as três últimas 

declarações de imposto de renda em nome próprio, sendo certo que a 

inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 

99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9725 Nr: 25-65.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, INALDO 

XAVIER SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, JONATHÃ CRISTIAN 

SANTOS SILVA - OAB:15641, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:MT 

7832, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:OAB 

MT 9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:MT- 10.129

 Vistos.

Luiz Mariano Bridi opusera os embargos declaratórios de fls. 485/490 em 

face da decisão de fls. 483/484.

Pois bem.

É cediço que a omissão se configura com a falta de manifestação 

expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado 

nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas 

não o faz.

Já a contradição se configura quando os termos de uma decisão se 

mostram inconciliáveis, como entre a fundamentação e a decisão.

A obscuridade, por sua vez, se configura quando há falta de clareza do 

ato. Quando a decisão for ininteligível, incompreensível, ambígua e capaz 

de despertar dúvida no leitor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE 

MULTA COM BASE NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento 

obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de 

algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial, também a 

interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 2. "A 

omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela 

existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador 

obrigado a responder; enquanto a contradição que deveria ser arguida 

seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre 

este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a 

que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que 

não se constata na espécie." (EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011) 3. Embargos 

manejados com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a 

causa já devidamente decidida. 4. O caráter manifestamente protelatório 

dos embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no 

artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de 

declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (EDcl no AgRg no AREsp 

141.028/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/09/2012, DJe 27/09/2012) (negrito nosso)

Não custa ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso 

de fundamentação vinculada, conforme faz ver recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO 

VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada 

às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo 

CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não 

se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao 

aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima 

descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas 

hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente 

fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os 

argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu 

convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete 
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a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de 

embargos de declaração, ainda que manejados para fins de 

prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao 

Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, 

DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 

713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016) (negrito nosso)

Firmada essa premissa, a decisão se mostra absolutamente inteligível. Não 

há contradição interna (contradição externa não é hipótese de embargos). 

E, ainda, foram utilizados os fundamentos suficientes para se chegar à 

conclusão ora impugnada.

 Ou seja: o que se vê é que a parte embargante contrapõe-se aos 

fundamentos adotados na decisão com outros argumentos, sendo certo 

que, em tal situação, o que se mostra é a irresignação quanto ao resultado 

obtido, e não matéria a ser tratada no bojo do citado recurso.

Veja-se que a parte embargante busca ratificar os fundamentos em prol 

do deferimento do pleito, porém, tal situação jurídica não se enquadra nas 

hipóteses de embargos de declaração. Afinal, por tal recurso, não se abre 

a possibilidade de reavaliar a decisão, mas de corrigir omissões, 

contradições e obscuridades, o que não é o caso, como já assinalado.

Em suma, não se depara com a existência de quaisquer dos vícios 

elencados no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.

CUMPRA-SE na íntegra a decisão embargada.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 109268 Nr: 7905-30.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO FERNANDO BERTO DE MENDONÇA, 

CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP: 211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre os veículos encontrados. Afinal, por tal garantia, os veículos em 

questão não pertencem à parte executada.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114629 Nr: 4819-17.2009.811.0055

 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: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 Vistos.

No acordo apresentado às fls. 325/326, as partes informam que “os 

valores depositados em juízo pertencem ao banco, e o autor abre mão dos 

mesmos” (fl. 326). Porém, conforme certidão de fl. 321 não existem 

valores depositados judicialmente e vinculados aos autos e que não há 

nenhuma juntada de comprovante de depósito judicial.

Logo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, esclarecerem o 

acordo de fls. 325/326, já que não consta qualquer valor depositado nos 

autos, conforme certidão de fl. 321, sob pena de não homologação.

Transcorrido “in albis” o prazo sem qualquer manifestação, AO ARQUIVO 

com as anotações e providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135973 Nr: 6187-90.2011.811.0055

 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): HAROLDO WILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Celso Rossi - 

OAB:4.122-A, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222466 Nr: 12052-21.2016.811.0055

 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: RAIMUNDO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINODET PROD. DE LIMPEZA LTDA EPP, 

BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16034-A-MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT: 6813

 Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no já citado artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos que dependam de dilação 

probatória(...)Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica e 

NOMEIO para a sua realização o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, 

com endereço na Estrada da Guarita, s/n, Condomínio Terra Nova, Casa 

327, Bairro 23 de Setembro, CEP 78.110-903, Várzea Grande/MT, que 

deverá, a partir dos pontos controvertidos, apresentar proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias.Vale ressaltar que, para 

desincumbir-se dessa tarefa, o Perito poderá lançar mão de qualquer 

documento que seja suficiente para esclarecer o fato.Com relação aos 

honorários periciais, como a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

será expedida certidão de crédito contra o Estado para o perito, caso a 

parte autora não obtenha êxito na demanda, ou será condenada a parte 

demandada ao pagamento, caso a parte autora obtenha êxito, no que 

tange à sua quota-parte.Afinal, na forma do art. 95 do CPC, como a perícia 

fora requerida pelas partes, será rateada entre elas, de modo que a 

demandada e a litisdenunciada deverão ratear, entre si, metade dessa 

despesa.(...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222678 Nr: 12179-56.2016.811.0055

 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: CAVALLIN TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, BMB MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA, GRUPO MONACO - M DIESES CAMINHÕES E ONIBUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

REZENDE - OAB:OAB/RJ 144.302, Ana Paula Duarte de Carvalho - 

OAB:107.848 OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:OAB/SP 138.688, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12454, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro, remeto os autos ao setor 

de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte autora 

para manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228408 Nr: 17068-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO BARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228959 Nr: 17633-17.2016.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER WENDER FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, considerando o disposto no artigo 3º, § 9º, do Decreto-lei 

911/69, fora promovido o bloqueio, pelo sistema Renajud, para constar a 

restrição de circulação sobre o veículo em questão, como requerido (fl. 

43), conforme documento a seguir juntado.

Depois, a localização da parte requerida, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.

 Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do requerido nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Logo, PROMOVA-SE a busca e apreensão do veículo e a citação pessoal 

do requerido Wagner Wender Freitas de Souza nos seguintes endereços: 

(a) Avenida Zelino A Lorenzetti, n. 127-E, Bairro: Parque Tarumã, Tangará 

da Serra/MT, CEP 78.300-000; (b) Av. Tancredo Neves, n. 40-N, Bairro 

Centro, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (c) Rua Trinta, Qd. 44, 

Casa 10, Torre Recife, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (d) Avenida 

Ismael José do Nascimento, n. 1808-W, LondonCar, Bairro: Jd. Tangará II, 

Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (e) Rua Flinto Muller, n. 469, Bairro: 

Centro, Várzea Grande/MT, CEP: 78.110-000.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229834 Nr: 18304-40.2016.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA PADILHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPIDO SATELITE WIEGERT & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A localização da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.

 Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do demandado nos cadastros de 

órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se 

como pressuposto indispensável para a citação editalícia, de modo que, 

por ora, INDEFIRO o pleito de citação por edital.

Em outras palavras, pela dicção do artigo 256, § 3º, do CPC, está vedado 

ao Juízo promover citação por edital sem precedente pesquisa de 

endereço.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

No vertente caso, conforme documentos a seguir juntados e como 

indicado à fl. 07, os sócios da empresa executada são Benedito Ramos da 

Silva e Evandil Camargo do Nascimento. Logo, como se trata de incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada nos 

autos principais, em apenso, a citação deverá ser realizada em nome dos 

sócios acima indicados. Afinal, são eles que deverão compor o polo 

passivo do vertente incidente.

Ademais, cabe ressaltar que, como se vê à fl. 36-verso, o demandado 

Benedito Ramos da Silva já fora citado nos Autos da Carta Precatória n. 

229834, de modo que, no momento, pende apenas a citação de Evandil 

Camargo do Nascimento.

 Posto isso, PROMOVA-SE a citação pessoal de Evandil Camargo do 

Nascimento nos seguintes endereços: (a) Rua S Lucas, n. 135, Cidade 

Verde, Cuiabá/MT, CEP: 78.028-620; (b) Avenida Lineu Paula Machado, n. 

900, Jardim Evereste, São Paulo/SP, CEP: 05-601.000; (c) Rua Duzentos e 

Vinte e Sete 43 Qda 70 S II, Tijucal, Cuiabá/MT, CEP: 78.088-200; (d) 

Avenida Brasília 146 Sl 201 2, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 

78.060-600 e (e) Rua A 2 4 Qda 16, São Sebastião, Cuiabá/MT, CEP: 

78.098-250.

EXPEÇA-SE o necessário.

 ADITE-SE a Carta Precatória n. 45176-37.2018.811.0041 – Código: 

229834 (fl. 36), encaminhando cópia da vertente decisão, bem como 

solicitando urgência no seu cumprimento, haja vista o tempo em que já 

tramita o vertente incidente.

Sem prejuízo das providências anteriores, REMETAM-SE os autos ao 
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cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, 

uma vez que devem constar no polo passivo apenas os sócios da 

empresa executada. Ou seja: os Srs. Benedito Ramos da Silva e Evandil 

Camargo do Nascimento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 252778 Nr: 19024-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, JULIETA 

CATARINA CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante.No entanto, considerando o 

comparecimento espontâneo das partes, tal qual a indicação de bens pela 

própria parte exequente (fls. 77 e 231-verso), SOLICITE-SE a devolução 

das cartas precatórias distribuídas independentemente de 

cumprimento.Como já determinado às fls. 193/195-verso, CERTIFIQUE a 

Secretaria de Vara se já transcorreu o prazo para pagamento, nos termos 

do artigo 830, § 3º, do CPC.Por outro lado, INTIME-SE a digna advogada da 

parte executada para, no prazo de 15 dias, subscrever a petição de fls. 

200/213, mormente para que seja possível a sua análise.Por fim, 

CONCLUSOS para análise dos itens “B” e “C” de fls. 117/118, tal qual das 

petições de fls. 200/213, de fls. 231/231-verso e de fls. 233/235-verso, 

haja vista que todas envolvem pleitos acerca de bens para a garantia da 

dívida exequenda.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 258449 Nr: 23615-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINEY HOFFERLDER DE OLIVEIRA, JOSE 

DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA em face de RAINEY HOFFERLDER DE OLIVEIRA e 

JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela suspensão do feito até a data final para cumprimento 

da avença (fls. 49/52).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 49/52 não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 49/52, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Após o transcurso do prazo previsto para cumprimento do acordo 

(30/10/2018 – fl. 50), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio 

como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172439 Nr: 14118-42.2014.811.0055

 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: DOMINGOS BONI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ARAUJO BORGES, JULIO CELSO 

CAMARGO BORGES, ORESTES JOSÉ CAMARGO BORGES, AURELIO 

CAMARGO BORGES, JURALICE CAMARGO BORGES RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 196, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de quinze 

dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201602 Nr: 15964-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO SCHMIDT, JOSE SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE MEIRE BORGES 

FATURETO - OAB:OAB/MG 85603

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 364/370, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca da complementação ao laudo de fls. 421/431.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165703 Nr: 4557-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, 

JOSÉ CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte autora/embargante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, cálculo de fl. 562-verso, no valor de R$ 6.586,73, 

podendo a guia ser retirada em qualquer posto do Funajuris ou no site 

"www.tjmt.jus.br", juntando-a aos autos devidamente recolhida, bem como 

efetuar o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 100,45, devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224574 Nr: 13863-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR DOS SANTOS FERNADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 
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efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 210750 Nr: 2643-21.2016.811.0055

 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: MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE MELLO - 

OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, cálculo de fl. 164-verso, no valor de R$ 335,45, mais a 

taxa judiciária no valor de R$ 129,19, podendo as guias serem retiradas 

em qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 100,45, devendo este 

último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, 

do Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215093 Nr: 6054-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, cálculo de fl. 118-verso, no valor de R$ 335,45, mais a 

taxa judiciária no valor de R$ 129,19, podendo as guias serem retiradas 

em qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 100,45, devendo este 

último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, 

do Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157815 Nr: 6407-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, cálculo de fl. 228-verso, no valor de R$ 335,45, mais a 

taxa judiciária no valor de R$ 129,19, podendo as guias serem retiradas 

em qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 100,45, devendo este 

último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, 

do Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216688 Nr: 7232-56.2016.811.0055

 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: RMS, HMDS, HM, EMRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento dos bens 

deixados pelo falecimento de Waldomiro Miranda, sendo nomeada 

inventariante a meeira Rosana Mirian Santana.Analisando o presente feito, 

verifico que foram apresentas as primeiras declarações (fls. 04/09) na 

qual constam dos bens a serem partilhados, com proposta de partilha 

amigável.Com a inicial foram juntados o atestado de óbito, os documentos 

pessoais da convivente meeira e dos herdeiros e contrato particular de 

convivência marital, bem como suas representações processuais, exceto 

da herdeira Evellyn Miranda Rodrigues da Silva (fls. 10/29).Aportados aos 

autos ainda a cópia da Escritura Pública de Compra e Venda do lote 

urbano sob nº 06, quadra 09, do Loteamento Jardim Tangará II e dos 

veículos automotores (fls. 30/41) e da certidão negativa de débito fiscal da 

Fazenda Pública Federal (fls. 42).Manifestação apresentada pela herdeira 

Evllyn Miranda Rodrigues da Silva às fls. 49/50, informando concordância 

com a partilha de bens contida nos autos.Consta ainda na presente 

demanda cópia autenticada e atualizada da matrícula do imóvel 

pertencente ao acervo patrimonial (fls. 100/100-v), declaração de 

reconhecimento de isenção do ITCMD (fl. 102), além das certidões 

negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal (fl. 103 e anexas a presente decisão).Assim, 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. 04/09, relativa aos 

bens deixados pelo falecimento de Waldomiro Miranda, atribuindo à 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163425 Nr: 479-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORM, LXM, MAXM, ADPXM, EXM, JVCM, MDFX, HXMDS, 

BXM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, recebo a retificação do formal de partilha para tanto, passe a 

constar a correta partilha descrita às fls. 182/185. Outrossim, retifique o 

nome do de cujus para Sebastião Chavier Martins (fl. 29), levando em 

consideração o equívoco contido na petição inicial. Expeça-se novo 

Formal de Partilha com a retificação supra e Carta de Adjudicação, nos 

termos requeridos às fls. 182/185. Após as anotações de praxe, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 265280 Nr: 28660-60.2017.811.0055

 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: MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA, VALMIR DA 

SILVA OLIVEIRA, ELEN CRISTINA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSIMERI RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido constante no item “d” de fl. 11, para tanto, proceda-se 

com a juntada aos autos das informações de detalhamento da ordem 

judicial de requisição de informações.3. No mais, nomeio inventariante a 

Sra. Maria Aparecida Ramos da Silva, que prestará o compromisso em 05 

(cinco) dias (art. 617, parágrafo único do CPC);4. Dentro de 20 (vinte) 

dias, contados da data do compromisso, fará a Inventariante as primeiras 

declarações (CPC, art. 620), devendo juntar aos autos a certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;5. Citem-se todos os herdeiros, 

conforme constar nas primeiras declarações para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das mesmas (art. 626, do 

CPC);6. Intimem-se a Fazenda Pública Estadual, que deverá informar no 

prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos bens descritos nas primeiras 

declarações (CPC, art. 629), o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento CPC, art. 

626);7. Concluídas as citações e intimações, abra-se vista dos autos às 

partes, em cartório, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem 

sobre as primeiras declarações (CPC, art. 627);8. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, intime-se o inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar às últimas declarações, o plano de partilha (CPC, art. 653), o 

cálculo do imposto de transmissão “causa mortis”, providenciando o seu 

devido recolhimento, juntando-se aos autos o comprovante de 

pagamento;9. Manifestação das partes (quando houver herdeiros com 

advogado diferente), acerca da partilha, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, 

art. 638);10. Intime-se o inventariante para comprovar, no prazo de 05 

(cinco) dias, as quitações fiscais e apresentar certidão de inexistência de 

dividas, atualizada, junto as Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e 

Federal) (CPC, art. 654);11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170000 Nr: 11121-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 Vistos.

Converto o feito em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, nos 

termos do art. 536 do CPC.

 Outrossim, considerando as disposições contidas no art. 536, §1º, do 

Código de Processo Civil, como meio de caráter coercitivo, a fim de 

conferir efetividade ao comando judicial, DETERMINO:

I – INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a 

obrigação de fazer, comprovando nos autos o devido cumprimento do 

acordo formulado às fls. 404/408, sob pena de aplicação de multa diária.

II – Para pronto cumprimento da obrigação, fixo os honorários advocatícios 

em 20% do valor da causa.

III - Por fim, proceda-se a Sra. Gestora Judiciária com a retificação na capa 

dos autos, fazendo constar cumprimento de obrigação de fazer.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260584 Nr: 25262-08.2017.811.0055

 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: WADS, NAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora Drª Regina Marilia de Oliveira, para 

comparecer pessoalmente na Secretaria da 2ª Vara Civel, a fim de retirar 

o formal de Partilha.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161492 Nr: 12148-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUES DOS ANJOS, ILDACI CATARINA DOS 

ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, 

MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NELSO ZEILMANN, GERTI 

ZEILMANN, OSCAR ALFEU TRENTINI, MARIA DE LURDES TRENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória com diligência 

infrutífera, intimo a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165587 Nr: 4353-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN, SALDI 

HORN, ELENIR TERESINHA HOCHEIDT HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de avaliação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no Centro desta cidade, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251761 Nr: 18132-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI, LEDI FIGUEIREDO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Autos nº: 251761.

 Vistos,

 As partes conjuntamente peticionaram às fls. 75/76, informando que 
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estão em vias de composição e requereram a suspensão da presente 

missiva pelo prazo de 180 dias para a conclusão das tratativas, assim 

como o adiamento da audiência designada para o dia 20 de fevereiro de 

2018.

 Pois bem. O art. 313, II e § 4º, do Código de Processo Civil dispõe que o 

processo poderá ser suspenso por convenção das partes, pelo prazo 

máximo de seis meses.

 O art. 362, I, do Código de Processo Civil também estabelece que a 

audiência poderá ser adiada por convenção das partes.

 Assim, considerando que as partes conjuntamente requereram a 

suspensão do processo e o adiamento da audiência, não vislumbro óbice 

para o acolhimento dos pedidos.

 Diante do exposto, com fundamento no art. 313, II e § 4º, do Código de 

Processo Civil defiro a suspensão da presente missiva pelo prazo de 6 

meses, bem como, nos termos do art. 362, I, do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de adiamento da audiência designada para o dia 20 de 

fevereiro de 2018, sendo que oportunamente designarei nova data.

 Decorrido o prazo de 6 meses, intimem-se as partes para informarem 

quanto ao prosseguimento da carta precatória.

 Comunique-se o juízo deprecante acerca da presente decisão.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244292 Nr: 12219-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, 

JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI, LEDI FIGUEIREDO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 244292.

 Vistos,

 As partes conjuntamente peticionaram às fls. 107/108, informando que 

estão em vias de composição e requereram a suspensão da presente 

missiva pelo prazo de 180 dias para a conclusão das tratativas, assim 

como o adiamento da audiência designada para o dia 20 de fevereiro de 

2018.

 Pois bem. O art. 313, II e § 4º, do Código de Processo Civil dispõe que o 

processo poderá ser suspenso por convenção das partes, pelo prazo 

máximo de seis meses.

 O art. 362, I, do Código de Processo Civil também estabelece que a 

audiência poderá ser adiada por convenção das partes.

 Assim, considerando que as partes conjuntamente requereram a 

suspensão do processo e o adiamento da audiência, não vislumbro óbice 

para o acolhimento dos pedidos.

 Diante do exposto, com fundamento no art. 313, II e § 4º, do Código de 

Processo Civil defiro a suspensão da presente missiva pelo prazo de 6 

meses, bem como, nos termos do art. 362, I, do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de adiamento da audiência designada para o dia 20 de 

fevereiro de 2018, sendo que oportunamente designarei nova data.

 Decorrido o prazo de 6 meses, intimem-se as partes para informarem 

quanto ao prosseguimento da carta precatória.

 Comunique-se o juízo deprecante acerca da presente decisão.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221206 Nr: 11061-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNES TANGARÁ LTDA ME, 

ZUBEIDE BERTA, WALDIR BERTA, KATIA BERTA

 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: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827

 Certifico que, considerando que a parte executada apresentou petição e 

documentos às fls. 79/86 alegando impenhorabilidade do bem objeto da 

penhora, intimo a parte exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. Certifico, ainda, que intimo novamente a parte exequente 

para, no mesmo prazo, efetuar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça, nos moldes da certidão de fl. 75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154769 Nr: 3386-36.2013.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ALVES SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 154769.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 252/253, intime-se a instituição financeira, para 

que preste esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

divergência entre as informações prestadas ao oficial de justiça no 

cumprimento do mandado de busca e apreensão (fls. 247-vº) e os 

documentos de fls. 103/126, no que tange à data de abertura da conta 

poupança nº 9500643-4, agência 1249-1.

 Caso a abertura da conta tenha ocorrido em 05/03/1982, conforme 

documento de fls. 16, desde já, determino que a parte requerida apresente 

o extrato de movimentação a partir de abril de 1993, tendo em vista que foi 

declarado prescrito o pedido de exibição dos documentos do período 

referente a abril de 1982 à abril de 1993, conforme acórdão de fls. 81/88.

 Cumpra-se .

 Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269810 Nr: 836-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TODOS OS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 269810.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora não colacionou o 

contrato social da empresa Agropecuária Todos os Santos, bem como 

qualquer documento que comprove sua alegação quanto à situação da 

referida empresa junto à JUCEMAT.

 Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial para que traga aos autos o contrato social da empresa 

executada, bem como documentos que comprovem a situação da empresa 

junto à JUCEMAT.

 Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Sem prejuízo do acima determinado, proceda-se com a retificação da capa 

dos autos no que tange ao valor da causa (R$ 11.287,25), bem como o 

polo passivo, fazendo contar as sócias Sonia Maria Ferreira Ribeiro e Ana 

Paula Modesto Ribeiro, tendo em vista que a empresa Agropecuária Todos 

os Santos Ltda já integra o polo passivo da execução em apenso, o que 

não justifica a sua manutenção no polo passivo do presente incidente.

 Às providências.
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Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257245 Nr: 22491-57.2017.811.0055

 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: REFLORESTAMENTO PARANÁ LTDA, ROBERTO 

ISSAMU NAKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257245.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de nulidade de matrícula de registro de 

imóvel c/c tutela provisória de natureza antecipada ajuizada por 

Reflorestamento Paraná S/A em desfavor de Elvio Franz, ambos 

qualificados.

 A parte autora sustenta, em síntese, que é legítima proprietária e 

possuidora dos imóveis matriculados sob nº 21.067, nº 21.068 e nº 21.215 

do CRI de Tangará da Serra-MT, cujas áreas integram a fazenda Alto da 

Serra, cuja ocupação se deu em meados de 2004.

Relata que terceiros foram até sua fazenda Alto da Serra, afirmando estar 

interessados na aquisição da fazenda denominada Lindo Ar, de 

propriedade do requerido.

Estranhando essa situação, constatou que a citada Fazenda Lindo Ar é 

objeto da matrícula nº 16.918 do CRI de Tangará da Serra-MT, tendo 

verificado que a localização do referido imóvel seria supostamente no 

mesmo lugar da propriedade da parte autora.

 Informa que realizou levantamento técnico da cadeia dominial da Fazenda 

Lindo Ar, tendo constatado várias divergências entre as anotações 

anteriores em face da matrícula atual, sendo que algumas alterações 

ferem a possibilidade física e geográfica da área.

Relata que também foi realizado relatório técnico por engenheiro 

agrimensor, tendo sido analisada a cadeia dominial da Fazenda Lindo Ar 

(matrícula nº 16.918) e da Fazenda Alto da Serra (matrículas nº 21.067, nº 

21.068 e nº 21.215), tendo concluído que existem inúmeros problemas na 

descrição, localização e confrontação da Fazenda Lindo Ar que geraram 

o deslocamento da área e a consequente sobreposição, atingindo as 

matrículas da Fazenda Alto da Serra.

Explicou que pelas inúmeras prenotações de penhoras, hipotecas e 

arrestos realizados às margens da matrícula da área pertencente ao 

requerido, existe probabilidade de ocorrer constrições e atos 

expropriatórios que possam atingir a parte autora.

Assim, pugna pela antecipação de tutela para que seja averbada à 

margem da matrícula nº 16.918 do CRI local a prenotação de bloqueio até a 

prolação da sentença, bem como da existência da presente ação.

Ao final, requer a declaração de nulidade da matrícula nº 16.918 do CRI 

desta Comarca e de todos os seus registros e averbações, bem como 

para que seja realizada a abertura de nova matrícula e transferida todas 

as prenotações constantes da matrícula cancelada, descrição perimétrica, 

confrontantes e demais informações de acordo com os registros 

pretéritos, especialmente ao registro anterior, matrícula nº 16.557-A do CRI 

de Tangará da Serra-MT.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 35/175.

Às fls. 176/177 a parte requerente foi intimada para, caso tivesse 

interesse no prosseguimento da lide, emendar a inicial para incluir no polo 

passivo da ação todos os sujeitos que serão atingidos pela decisão.

A parte autora manifestou-se às fls. 179/182, sustentando haver 

interesse na demanda, oportunidade em que promoveu a emenda à inicial 

incluindo no polo passivo a Agripec Química e Farmaceutica S.A e a Agro 

- AZ Defensivos Agrícolas Ltda.

Às fls. 183 foi novamente facultado à parte autora emendar a inicial para 

incluir a cônjuge do requerido no polo passivo, por tratar-se de 

litisconsórcio passivo necessário.

A parte autora apresentou embargos de declaração às fls. 185/186 

pugnando pela apreciação do pedido de tutela de urgência requerida em 

caráter inaudita altera pars.

 Às fls. 187 a parte autora emendou a inicial pugnando pela inclusão no 

polo passivo do cônjuge do requerido, Sra. Maria Aparecida de Oliveira 

Franz.

 É o necessário à análise e decisão.

Incialmente, determino que seja corrigido o registro da ação e também a 

capa dos autos, uma vez que Roberto Issamu Nakamura é mero 

representante legal da autora e não litisconsorte ativo.

 No mais, recebo as emendas à inicial realizadas às 179/182 e fls. 183, 

passando também a integrar o polo passivo da ação: Maria Aparecida de 

Oliveira Franz, Agripec Química e Farmaceutica S.A e a Agro - AZ 

Defensivos Agrícolas Ltda.

 Proceda-se às anotações e correções devidas.

No que tange aos embargos de declaração apresentados às fls. 185/186, 

conheço-os, pois tempestivos.

 No entanto, no mérito, não merecem acolhimento, por inexistir omissão na 

decisão de fls. 183.

 Ora, naquela oportunidade, a petição inicial não preenchia os requisitos 

necessários para seu recebimento, pois não havia sido inserido no polo 

passivo a cônjuge do requerido Elvio Franz, conforme determina o art. 73, 

§ 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo, como a petição inicial ainda padecia de vício, não era possível seu 

recebimento e, consequentemente, a análise do pedido de tutela de 

urgência e por essa razão, o pedido não foi apreciado.

 Portanto, considerando que a decisão de fls. 183 não foi omissa, a 

medida que se impõe é a rejeição dos embargos de declaração de fls. 

185/186.

 Quanto à liminar, registro que as tutelas em si, sofreram diversas 

alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015).

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, 

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 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). Segundo o 

ensinamento de 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) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

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

In casu, a probabilidade do direito invocado pela parte autora se encontra 

consubstanciada pelas cópias das matrículas dos imóveis objetos dos 

autos, bem como pelo relatório técnico apresentado pela parte autora, que 

concluiu que a matrícula nº 16.918 do CRI local padece de diversos vícios, 

estando a área deslocada de seu título em mais de 36km, dentre outras 

irregularidades observadas.

 Ademais, o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel encontra respaldo 

no art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73, vejamos:

“Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, 

invalidam-no, independentemente de ação direta.

§ 1º A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos.

 § 2º Da decisão tomada no caso do § 1o caberá apelação ou agravo 

conforme o caso.

 § 3º Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá 

causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer 

momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do 

imóvel.

§ 4º Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar 

qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos 

interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo 

prorrogado até a solução do bloqueio.

 § 5º A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já 

tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel”.
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 Verifico também a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, uma vez que a demora na prestação jurisdicional poderá 

acarretar prejuízos à parte autora e outros terceiros, haja vista a 

constatação de que a área descrita na matrícula nº 16.918 se sobrepõe a 

vários imóveis particulares, dentre eles a fazenda Alto da Serra, de 

propriedade da parte autora.

 Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 

300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência 

postulado para determinar o bloqueio da matrícula nº 16.918 do CRI de 

Tangará da Serra-MT até que o deslinde dos fatos ou nova decisão em 

sentido contrário, ficando o oficial de registro de imóveis impedido de 

praticar qualquer ato na matrícula, salvo com autorização judicial, 

permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que 

ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio, tudo nos 

termos do art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73.

Defiro ainda o pedido de anotação da existência da presente ação na 

matrícula nº 16.918 do CRI de Tangará da Serra-MT, visando a prevenção 

de direito de terceiros de boa-fé.

 Conforme retro fundamentado, determino sejam realizadas as retificações 

necessárias junto ao distribuidor e capa dos autos quanto aos polos ativo 

e passivo.

 Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 de abril de 

2018, às 14h00min, 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 autora 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 o requerido inerte, 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.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222716 Nr: 12206-39.2016.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA RIBEIRO DE CARVALHO, PAULO CESAR 

BITTENCOURT DE CARVALHO, FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL COMERCIO IMP. EXP. DE 

INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 222716.

 Natureza: Produção antecipada de provas.

 Requerente: Angela Ribeiro de Carvalho e Outros.

 Requerido: UPL do Brasil S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos c/c pedido de tutela 

antecipada em caráter antecedente proposta em 12 de agosto de 2016 por 

Angela Ribeiro de Carvalho, Paulo Cesar Bittencourt de Carvalho e Felipe 

Bittencourt de Carvalho em face de UPL do Brasil S/A, todos já 

qualificados nos autos. Registro que o feito foi recebido como ação 

autônoma de produção antecipada de prova

Em suma, alegam os Requerentes que, ao descobrirem que havia uma 

restrição em seus nomes perante os órgãos de proteção ao crédito, 

visualizaram que tal inserção se deu por iniciativa da Requerida, em razão 

do inadimplemento de uma duplicata originada de um suposto contrato, em 

que os mesmos figurariam como avalistas.

Afirmam que desconhecem o mencionado contrato que originou a 

inserção, vez que diligenciaram em seus arquivos pessoais e 

profissionais e nenhum contrato fora localizado.

Seguem narrando que enviaram notificação via correios para a Requerida, 

para que esta apresentasse o documento que originou tal inserção. 

Recebida a notificação, a Requerida permaneceu inerte quanto à 

solicitação.

Por fim, requerem a determinação judicial para que a Requerida exiba os 

documentos que deram origem à negativação.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 11/30.

 Às fls. 32 foi determinada a emenda à inicial para que a parte Requerente 

comprovasse a contemporaneidade entre a urgência e a propositura da 

demanda ou que a pretensão se amolde à exibição de documentos.

 Às fls. 34/35 a parte Requerente opôs embargos de declaração, os quais 

foram rejeitados pela decisão de fls. 36/37.

 Às fls. 41/42 a parte Requerente pugnou pela alteração do pedido 

principal para ação de exclusão de inserção indevida com pedido de tutela 

antecipada em caráter antecedente para que a parte Requerida exclua a 

inscrição do nome dos Requerentes dos órgãos de proteção ao crédito.

Às fls. 56/57 a inicial fora recebida como ação autônoma de produção 

antecipada de prova, nos termos do art. 381, III, do CPC, com base no 

principio da fungibilidade.

Às fls. 60/71 a parte Requerida apresentou os contratos de compra e 

venda de insumos que deram origem ao débito, bem como requereu a 

extinção do presente feito.

Às fls. 73/74 os Requerentes informam que os documentos juntados 

satisfazem a tutela pretendida, motivo pelo qual requerem a extinção da 

ação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que a parte Requerida juntou os 

documentos que os Requerentes pretendiam conhecer, estando, portanto, 

a presente demanda sido satisfeita.

Assim, cumpre-me apenas a homologação do procedimento de produção 

de provas, reconhecendo a procedência do pedido inicial, nos termos do 

art. 487, III, “a”, do CPC.

 Ademais, quanto ao pagamento de custas sucumbenciais, cumpre-me 

registrar que a jurisprudência não é pacífica sobre a matéria.

 Anoto que, para alguns, com os quais me filio, quando a ação cautelar é 

de natureza preparatória, não caberia condenação em honorários 

advocatícios, notadamente quando a ação não recebe contestação ou a 

pretensão direta não é resistida.

 A respeito do tema, adverte Humberto Theodoro Junior que a ação 

cautelar pressupõe litigiosidade, enquanto a medida cautelar visa cumprir 

uma tarefa preventiva sem contestação ou oposição, como ocorre com a 

produção antecipada de prova. Se não existe lide cautelar, não podemos 

falar em ação cautelar, mas simples medida, projetando pela falta de 

contestação a impossibilidade de reconhecimento da sucumbência.

 No tocante à medida cautelar na exibição de documento, Yussef Said 

Cahali, na prestigiada obra Honorários Advocatícios, 3ª edição, p. 343/344, 

assevera que o vencido somente responde por honorários de advogado 

na hipótese de existência de litígio, ou seja, se a pretensão for resistida.

 Para sedimentar esse posicionamento, cito o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça:

 “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO 

RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Pela aplicação dos princípios 

da sucumbência e da causalidade em ações cautelares administrativas, 

para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência do 

feito, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos 

documentos pleiteados. 2. Impossível conhecimento do recurso pela alínea 
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"c" tendo em vista a ausência de similitude fática dos acórdãos 

paradigmas e o aresto vergastado. 3. Recurso especial improvido.” (REsp 

1077000/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 20.08.2009, DJe 08.09.2009).

 Conforme se verifica, a pretensão de natureza preparatória foi atendida, 

ocasião em que a litigiosidade foi afastada, razão pela qual também não é 

razoável condenar a Requerida em honorários advocatícios.

 Neste sentido os seguintes julgados:

 “PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de documentos – 

Sentença que homologou o procedimento de produção de provas, nos 

termos do artigo 383, caput, do NCPC, sem condenação em custas, 

despesas e honorários advocatícios – Recurso do autor – Pleito de 

condenação da parte ré nos ônus da sucumbência – Impossibilidade- 

Segundo a nova orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, por 

ocasião do julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, julgado pela sistemática 

dos Recursos Repetitivos, para a configuração do interesse processual 

nas ações de exibição de documento bancário, são necessárias: 1) a 

prova da existência da relação jurídica entre as partes; 2) a comprovação 

de prévio pedido administrativo à instituição financeira, e o não 

atendimento em prazo razoável; e 3) o pagamento do custo pelo serviço 

bancário, conforme previsão contratual e normatização da autoridade 

monetária – Caso concreto em que a parte autora promove a ação em 

prazo inferior a trinta dias – Não observância de prazo razoável, de que 

trata o REsp 1349453/MS - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” 

(TJ-SP – Processo: 1003645-52.2017.8.26.0347; Orgão Julgador: 38ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 15/01/2018; Relator: Spencer 

Almeida Ferreira)

 “Ação de produção antecipada de provas – Homologação – Honorários – 

Litigância de má-fé. 1. Documentos apresentados pelo réu juntamente com 

a peça contestatória. Homologação da ação, sem condenação no 

pagamento das verbas sucumbenciais. 2. Preliminar suscitada em 

contrarrazões. Não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 382, § 

4º, do Novo Código de Processo Civil. Acolhimento. Procedimento de 

produção antecipada de provas que não admite recurso. Condenação no 

pagamento dos ônus sucumbenciais afastada, ante a inexistência de 

pretensão resistida. 3. A pretensão de imposição da pena por litigância de 

má-fé somente é de ser acolhida se demonstrada conduta maliciosa e 

temerária e efetivo prejuízo processual à parte adversa, ou seja, a 

subsunção da hipótese àquelas previstas nos incisos I a VII do artigo 80 

do Novo Código de Processo Civil. Inocorrência. Recurso não conhecido.” 

(TJ-SP – Processo: 1001844-58.2017.8.26.0038; Orgão Julgador: 21ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 16/10/2017; Relator: Itamar Gaino)

 Assim, concluo que não há razão para se fixar honorários 

sucumbenciais.

Por fim, nos termos do art. 383, do CPC, deverão estes autos permanecer 

em cartório durante 01 (um) mês para a hipótese de extração de cópia 

pelos interessados, devendo, findo este prazo, os autos serem entregues 

à parte Requerente, eis que promovente da medida (parágrafo único).

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

 Sem honorários de sucumbência nos termos da fundamentação acima. 

Custas já pagas (fls. 27/31).

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155003 Nr: 3615-93.2013.811.0055

 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: GENESIO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS SANTOS, SANDRA MARTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do ofício do Cartório de 

Registro de Imóveis de fls.114/115.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222017 Nr: 11679-87.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRAGEM BIGOLIN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PORTAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR DE FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 222017.

Vistos,

 Indefiro o pedido de penhora do faturamento da empresa executada, 

tendo em vista que não foram exauridos todos os meios para a localização 

de bens sujeitos à constrição, sendo certo que a penhora sobre o 

faturamento da empresa é medida excepcional.

 A corroborar referido entendimento, transcrevo o seguinte julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA – 

POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA 

- RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem entendimento firmado no 

sentido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida 

excepcional, sendo cabível quando não existam outros bens passíveis de 

garantir a execução.” (AI 17783/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

Seguindo o mesmo raciocínio, entendo que também deve ser indeferido o 

pedido subsequente, no que tange à inclusão no polo passivo das 

empresas Construtora Portal do Cerrado Ltda Me e Industria de Artefatos 

de Cimento Portal do Cerrado Ltda Me, uma vez que além de não ter sido 

esgotadas as diligências para satisfação do crédito, não restou 

demonstrado o que houve desvio de finalidade ou da confusão patrimonial 

por parte da executada.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido de 

penhora on line de contas de empresas ligadas aos executados e 

pertencentes ao mesmo grupo econômico - Pretensão a desconsideração 

da pessoa jurídica pela via inversa – Impossibilidade – Necessidade de 

esgotamento na tentativa de localização de bens das pessoas já incluídas 

no polo passivo, bem como demonstração da prática de atos fraudulentos 

no eventual esvaziamento do patrimônio da sociedade, para admitir a 

medida – Inexistência de tais elementos neste momento - Recurso não 

provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2053997-68.2017.8.26.0000; 

Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito 

Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 21/06/2017; Data de Registro: 23/06/2017)

Nesse passo, considerando que não houve indicação precisa de bens, 

nos termos da decisão proferida em audiência às fls. 74, determino a 

suspensão do processo 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 do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176879 Nr: 18968-42.2014.811.0055

 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: MARTA PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT
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 Autos n.º 176879.

Vistos,

Indefiro o pedido de inclusão do espólio de Arnaldo Pfitscher no polo ativo, 

ante a discordância da parte requerida às fls. 405/407. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO ARTIGO 

557 DO CPC. ADITAMENTO DA INICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO 

FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA UNIÃO. 

NÃO PROVIMENTO. 1. Escorreita a decisão monocrática. A referência à 

jurisprudência dominante do art. 557 do CPC revela que, apesar de 

existirem decisões em sentido diverso, acabam por prevalecer, na 

jurisprudência, as decisões que adotam a mesma orientação invocada 

pelo relator. 2. A inclusão de litisconsorte ativo facultativo após o início da 

demanda só será aceito com aceitação expressa da parte contrária e 

antes do despacho saneador. 3. As manifestações da União não foram 

suficientemente claras para se auferir sua concordância. 4. Agravo legal 

improvido.” (TRF 3ª Região, QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, AI - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - 442585 - 0017114-44.2011.4.03.0000, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 20/01/2014, 

e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/01/2014) (Original sem grifo)

 Por outro lado, considerando que a parte requerida juntou vários 

instrumentos de créditos às fls. 417/563, intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 15 dias, conforme determinado na última parte 

da decisão de fls. 403.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8545 Nr: 1106-83.1999.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TODOS OS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 Autos nº: 8545.

 Vistos,

 Aguarde-se a providência determinada nos autos em apenso (código 

269810).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63490 Nr: 5008-63.2007.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:58971/PR

 Autos nº: 63490.

 Vistos,

Trata-se de segunda fase da ação de exigir contas, tendo a requerida às 

fls. 656/833 prestados suas contas.

 A parte autora às fls. 838/848 impugnou as contas prestadas pela parte 

requerida, requereu a realização de perícia e apresentou parecer técnico 

às fls. 849/917

 Às fls. 923/929 a parte requerida se manifestou acerca do parecer 

técnico apresentado pela parte autora.

 Às fls. 933/943 houve manifestação pela parte autora.

É o necessário à análise e decisão

Neste momento processual, é necessário que este juízo examine as 

contas prestadas pela parte requerida. Assim, considerando que a 

conferência das contas demanda de conhecimento técnico, entendo 

necessária a nomeação de perito judicial para auxiliar este magistrado.

 Portanto, nomeio o IPC - Instituto de Pericias Cientificas para realizar a 

conferência das contas prestadas pela parte requerida às fls. 209, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

 Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do CPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, sendo que os honorários deverá ser adiantado pela parte autora, 

nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Havendo concordância quanto aos honorários, a parte autora deverá 

depositar judicialmente o valor dos honorários do perito, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, façam os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168260 Nr: 8730-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARÁ NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Faria - OAB:10917-A, 

RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Autos nº: 168260.

 Vistos,

Analisando o petitório de fls. 232/234, verifico que a parte exequente 

pugna pelo cumprimento de sentença no valor de R$ 91.868,71, referente 

aos danos materiais e morais, honorários de sucumbência, bem como a 

multa e honorários de 10%, previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

 No que tange aos danos materiais, verifico que este foi incluído na 

memória de cálculo em dissonância com a sentença, tendo em vista que o 

termo inicial do prazo de 90 dias para a expedição do diploma se iniciou 

com a intimação da parte executada do cumprimento de sentença, ou seja, 

10 de março de 2017, conforme certidão de fls. 207. Nesse sentido o 

julgado, ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO FAZER – 

SÚMULA 410/STJ – INEXISTÊNCIA DE MULTA A SER EXECUTADA – 

MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIDAS – 
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa cominatória passa a incidir 

após a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de 

fazer, se não houve a intimação pessoal não há multa a ser executada. Na 

estreita via do agravo de instrumento não cabe apreciar matéria alheia à 

decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do 

princípio do duplo grau de jurisdição.” (AI 107768/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

Assim, considerando que o prazo encerraria em 24 de julho de 2017 e a 

parte executada tendo informado em 13 de junho de 2017 às fls. 209/210 

que o diploma havia sido expedido, entendo que o valor pleiteado a título 

de danos materiais deve ser excluído da memória de cálculo, tendo em 

vista que a obrigação foi cumprida tempestivamente.

Diante disso, intime-se o exequente para apresentar memória de cálculo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146285 Nr: 6008-25.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132820 Nr: 2716-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DE AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 56982 Nr: 6464-82.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON ALVINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105136 Nr: 3882-41.2008.811.0055

 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: JESUS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 181, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156085 Nr: 4696-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- OAB:PROCURADOR FEDE

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 261233 Nr: 25775-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que diga acerca da manifestação 

de fls. 33vº, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 102744 Nr: 1621-06.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104446 Nr: 3238-98.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PUREZA MARIA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105525 Nr: 4287-77.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonieta Ramalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 155-v, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118825 Nr: 8803-09.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI EMILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160638 Nr: 10664-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDILECIO CADETE BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170887 Nr: 12281-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 89, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado da 

autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 245909 Nr: 13450-66.2017.811.0055

 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: CLAUDINA BISPO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B, MARIANA 

ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 13450-66.2017 (Cód. 245909)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. 192, suspendo o ato outrora agendado e o 

redesigno para o dia 18 de maio de 2018, às 13h00min.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 271730 Nr: 2533-51.2018.811.0055

 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: OSMAR PINTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2533-51.2018 (Cód. 271730)VISTOS, ETC.Inicialmente, com 

fulcro no artigo 334 do NCPC, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 23 de março de 2018, às 14h45min, a qual se 

realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Intime-se a parte 

autora da designação da audiência supra, na pessoa de seu advogado 

(artigo 334, §3º, do NCPC).Cite-se e intime-se a parte requerida, na 

pessoa de seu representante legal, com antecedência mínima de 40 dias 

do ato supra, advertindo-a que o prazo para contestação passará a fruir 

de acordo com as regras do artigo 335, incisos I, II e III, da lei processual, 

conforme o caso concreto.Esclareço que as partes deverão comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de advogado, a 

menos que este possua procuração com poderes para negociar ou 

transigir, situação em que a presença do autor/requerido será dispensada, 

ressaltando que se tratando o requerido de pessoa jurídica de direito 
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público interno, deve ser intimado perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) e também na pessoa de 

seu representante legal, para que compareça á solenidadeDe outro viés, 

considerando que o autor revelou o seu desinteresse em conciliar, 

sobrevindo aos autos manifestação expressa do requerido em igual 

sentido, no prazo e forma legais, o ato será suspenso, contando o prazo 

para a apresentação da contestação a partir da data do protocolo da 

petição de cancelamento, intime-se a parte requerente para que, no prazo 

legal, se manifeste, nos termos dos artigos 350 e 351 da lei 

processual.Por fim, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 7 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 112553 Nr: 2744-05.2009.811.0055

 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): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, LAMEGO 

PROPAGANDA LTDA, MAURICIO PEREIRA LAMEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21.817, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC/15, RECEBO e 

JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos Declaratórios, e, em 

decorrência, retifico a sentença outrora lançada para sanar o trecho 

objeto de embargos, bem assim retificar o erro material apontado, o que 

faço na sequência, mantendo incólumes seus demais termos: “Reconheço 

que a suspensão dos direitos políticos do demandado (pessoa física), 

Júlio Cesar Davoli Ladeia, se demonstra necessária diante da infração 

cometida aos princípios da administração pública, além do prejuízo 

causado ao erário, deixando patente que o ímprobo não é digno de 

continuar exercendo um dos mais valorosos direitos inerentes à cidadania, 

evidenciando, de outro lado, ser razoável que a suspensão se dê pelo 

prazo de 06 anos, porquanto demonstrou não ser merecedor de o 

exercer, diante do menosprezo no trato da coisa pública.”Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 116187 Nr: 6215-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MERENCIANO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 116188 Nr: 6216-14.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAURA FERNANDES OLIVEIRA MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125510 Nr: 4483-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES AMERICO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127494 Nr: 6417-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MARINHO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129533 Nr: 8366-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132578 Nr: 2444-72.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEMIAS PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136173 Nr: 6408-73.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139555 Nr: 10045-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146283 Nr: 6010-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DEMAMAN

 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:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152291 Nr: 922-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162118 Nr: 13235-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA DA SILVA MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174738 Nr: 16651-71.2014.811.0055

 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): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, PAULO 

PORFIRIO, JOSÉ XAVIER DA SILVA TRANSPORTES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA PALU SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KAMILLA PALÚ SASSAKI - OAB:16898, KÁTIA 

CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, Renata M. de A. V. Neto 

Debesa - OAB:11674-B, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT, 

WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 Processo nº 16651-71.2014 (Cód. 174738)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Considerando que há muito decorreu o prazo para o requerido Júlio César 

Davoli Ladeia constituir novo patrono nos autos, com fulcro no artigo 76, II, 

do Novo Código de Processo Civil, DECLARO sua revelia, de maneira que 

não mais será intimado dos atos processuais.

 Prosseguindo à marcha processual, determino que se intimem as partes, 

à exceção dos revel, para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 dias, indicando com objetividade a finalidade das 

mesmas em relação aos pedidos que respectivamente sustentam na lide, 

visto que em suas manifestações iniciais protestaram genericamente pela 

produção de provas a fim de evitar efeitos preclusivos, mas é notório que 

no transcurso do processo tem melhores condições de verificar àquelas 

que realmente lhes interessam para atestar em Juízo o que entendem ser 

de fato o seu direito.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178010 Nr: 20152-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 180652 Nr: 22593-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 271732 Nr: 2537-88.2018.811.0055

 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: PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2537-88.2018 (Cód. 271732)VISTOS, ETC.Inicialmente, com 

fulcro no artigo 334 do NCPC, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 23 de março de 2018, às 14h30min, a qual se 

realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Intime-se a parte 

autora da designação da audiência supra, na pessoa de seu advogado 

(artigo 334, §3º, do NCPC).Cite-se e intime-se a parte requerida, na 

pessoa de seu representante legal, com antecedência mínima de 40 dias 

do ato supra, advertindo-a que o prazo para contestação passará a fruir 

de acordo com as regras do artigo 335, incisos I, II e III, da lei processual, 

conforme o caso concreto.Esclareço que as partes deverão comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de advogado, a 

menos que este possua procuração com poderes para negociar ou 

transigir, situação em que a presença do autor/requerido será dispensada, 

ressaltando que se tratando o requerido de pessoa jurídica de direito 

público interno, deve ser intimado perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) e também na pessoa de 

seu representante legal, para que compareça á solenidade.De outro viés, 

considerando que o autor revelou o seu desinteresse em conciliar, 

sobrevindo aos autos manifestação expressa do requerido em igual 

sentido, no prazo e forma legais, o ato será suspenso, contando o prazo 

para a apresentação da contestação a partir da data do protocolo da 

petição de cancelamentointime-se a parte requerente para que, no prazo 

legal, se manifeste, nos termos dos artigos 350 e 351 da lei 

processual.Por fim, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 7 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103167 Nr: 2011-73.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE ANUNCIAÇAO MOURA

 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:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104521 Nr: 3339-38.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105046 Nr: 3784-56.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDA LAURA OLDENBURG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105052 Nr: 3791-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 105417 Nr: 4175-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ALVES

 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:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105685 Nr: 4438-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123400 Nr: 2424-18.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127097 Nr: 5998-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA RUIZ GARCIA SOSTENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131204 Nr: 898-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CONCEIÇAO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131211 Nr: 905-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139203 Nr: 9658-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MARCONDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145074 Nr: 4733-41.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151804 Nr: 404-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOAQUINA DIAS CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 264636 Nr: 28155-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 28155-69.2017 (Cód. 264636)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que o autor requereu a desistência da 

ação, pleiteando o arquivamento do processo.

Ressai dos autos, que até o momento a requerida não foi citada e, em 

decorrência, não houve a angularização processual.

Desta feita, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades 

legais, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua entrega ao autor mediante cópia nos autos às 

suas expensas, devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 (cinco) dias.

Isento de custas e despesas processuais, além da isenção no tocante 

aos honorários advocatícios, diante da inexistência de litigiosidade.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147210 Nr: 6987-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PIEDADE CARDOSO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6987-84.2012 (Cód. 147210)

 VISTOS, ETC.

Considerando que não obstante o direito de pensão por morte seja 

personalíssimo, os efeitos dele advindos não o são, razão pela qual 

acolho o pedido de habilitação dos filhos da falecida, a saber, Gilberto 

Cardoso Araújo e Patrícia Cardoso de Araújo tal como pleiteado na petição 

de fl. 100, eis que restou comprovada a condição de herdeiros, atendendo 

aos termos do artigo 688, II, do Novo Código de Processo Civil, na medida 

em que poderão perceber os valores não pagos em vida à extinta.

 Destarte, proceda-se com as retificações e anotações pertinentes.

No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 112, devendo o 

causídico dos exequentes, tão logo transite em julgado o deliberado nos 

embargos à execução, apresentar novel planilha individualizando os 

valores a serem pagos a cada herdeiro, para fins de cumprimento dos 

atos indispensáveis para a expedição de alvará.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de fevereiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 264500 Nr: 28086-37.2017.811.0055

 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: Senhorinha Bouret De Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto,INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência.Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 7 de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 270536 Nr: 1579-05.2018.811.0055

 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: MANOEL BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA LTDA, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1579-05.2018 (Cód. 270536)VISTOS, ETC.Cuida-se de Ação 

de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Manoel Borges em face da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos autos.Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos.É o Relatório.Decido.Inicialmente, defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça.Por conseguinte, com fulcro no artigo 

334 do NCPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de abril de 2018, às 13h45min.O requerido será citado e intimado na 

pessoa de seu representante legal com antecedência mínima de 40 dias 

do ato supra, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

advogado, a menos que este possua procuração com poderes para 

negociar ou transigir, situação em que a presença do autor/requerido será 

dispensada, ressaltando que se tratando o requerido de pessoa jurídica 

de direito público interno, deve ser intimado, perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável (NCPC, art. 75, II c.c artigo 242, §3º).Mister elucidar 

que o não comparecimento das partes à audiência conciliatória, sem 

justificativa, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa.Por fim, no que atine a pretensão de “produção de 

provas”, entendo de todo dispensável, até mesmo pelo fato de que os 

gastos médicos da parte autora no decorrer do seu tratamento poderão 

ser aquilatados, inclusive, em eventual fase de liquidação, acaso seja 

proferida sentença de procedência, além de ser certo que a indenização 

por dano material pretendida, se concedida, poderá incluir as “despesas 

futuras”, razão pela qual indefiro a pretensão.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público. Às providências.Tangará da Serra/MT, 7 de fevereiro de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105406 Nr: 4186-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA STALIN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, 

VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105524 Nr: 4286-92.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES DE MOURA, FRANCISCA MARIA DE 

ANUNCIAÇAO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174571 Nr: 16474-10.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA PINHEIRO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105044 Nr: 3782-86.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZELY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104927 Nr: 3721-31.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 107511 Nr: 6191-35.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO LEITE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 147, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103410 Nr: 2263-76.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106143 Nr: 4868-92.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125933 Nr: 4901-14.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADELSA ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104515 Nr: 3354-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 185875 Nr: 3455-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR

 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: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 107689 Nr: 6357-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS SANCHO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105528 Nr: 4290-32.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 107362 Nr: 6032-92.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 110, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104757 Nr: 3559-36.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DUCH BRANDTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, 

VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105783 Nr: 4563-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257914 Nr: 23126-38.2017.811.0055
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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: TEREZINHA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20011-A, FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30485/GO, JOSE CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A, RUBIA 

EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211162 Nr: 3007-90.2016.811.0055

 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: METALÚRGICA TRIÂNGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:OAB/SP 335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:OAB/RS 

84.740, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido da parte demandante, razão pela qual condeno-o a 

obrigação de fazer consistente na transferência das linhas indicadas na 

inicial para o pacote empresarial (LD VIP), nos termos do contrato de fls. 

25, fixando para tal cumprimento, o prazo de 30 dias, e desde já o preceito 

cominatório consistente de multa diária de R$ 100,000, limitada ao 

montante de R$ 20.000,00.Ainda, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento à parte autora da quantia de R$ 10.000,00 (nove mil trezentos 

e setenta reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser 

feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir 

da prolação da sentença.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 

Considerando-se que a condenação em relação aos danos morais foi 

realizada em patamar inferior ao deduzido pelo autor, condeno o mesmo 

ao pagamento de honorários em favor dos patronos do requerido em 

patamar de 10% sobre o montante de R$ 30.000,00.Por consequência, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. P.I.C. . NADA MAIS, encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. 

Juiz.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de DireitoRepresentante da 

Autora:AdvogadaRepresentante do RequeridoAdvogada:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137094 Nr: 7402-04.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER, ELOI LUIS SCHERER, 

MERICE JACINTA HENS SCHERER, NELCI TEREZINHA WALTER SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A, SÉRVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PAA INFORMAR NOS 

AUTOS ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATORIA EXPEDIDA 

NOS AUTOS AS FLS. 162, SENDO QUE A MESMA FOI RETIRADA EM 

18/04/2007 FLS.195, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137094 Nr: 7402-04.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER, ELOI LUIS SCHERER, 

MERICE JACINTA HENS SCHERER, NELCI TEREZINHA WALTER SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A, SÉRVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS

 INTIMNAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR QUANTO A PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS 

FLS. 241--244, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148776 Nr: 8693-05.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VARELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, Cleodemir de Paula Martins - OAB:15347/MT, 

DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO - OAB:11657

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO N PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246294 Nr: 13829-07.2017.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 68, BEM COMO 

MANIFESTAR QUANTO AO TEOR DA PETIÇÃO ACOSTADAS AS FLS. 

45/62, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1363 Nr: 169-49.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOS SANTOS, RONALDO SANTOS, 

ESPOLIO DE JOÃO GOBBO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - 

OAB:MT- 4.074

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, retirar a Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Campo Grande-MS, devendo, 

após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262954 Nr: 26930-14.2017.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 755/761, não 

vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação da 

decisão de fls. 744/745, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios 

fundamentos (RAI nº. 74883/2016).

Remetam-se as informações ao I. Relator.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203851 Nr: 17778-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DARLEY FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747, ELIETE SANTANA MATOS - OAB:10423, HIRAN LEAO 

DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, 

TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição do requerido de folhas 84/85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55961 Nr: 5507-81.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELQUIOR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Intimação da parte executada, para fornecer nos autos os dados 

necessários para expedição de alvará, nome do titular, CPF ( pessoa 

física), CNPJ ( pessoa jurídica),banco, numero do banco, conta corrente e 

agencia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136207 Nr: 6443-33.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TRENHAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, Servio Tulio de 

Barcelos - OAB:OAB/MT 14.258-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor dos 

documentos juntado aos autos as folhas 258/393.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 199791 Nr: 14651-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DUTRA DOS SANTOS, NÍMIA 

ACOSTA VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 Intimação do patrono do réu para ciencia acerca da expedição de carta 

precatória para a comarca de Barra do Bugres-MT, a fim de inquirição da 

Testemunha: Adriana Macedo Dias.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 197447 Nr: 12747-09.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Execução Número: 12747-09.2015.811.0055

Nome Reeducando: Vania Silva de Carvalho

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 0m 0d 08/04/2015 26/06/2017 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 550

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

08/04/2015 06/05/2015 Prisão preventiva

06/05/2015 24/05/2016 Decisão de fls. 123 - prisão domiciliar

Dias Remidos

Remições

Observações

6 Estudo junho a setembro/2017

Data de Prisão Definitiva: 26/06/2017

Total da Pena: 5a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 26/06/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 01/05/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

26/06/2017 + 2a 0m 0d + 0a 0m 0d - 1a 1m 18d - 6 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(26/06/2017 - 26/06/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 26/06/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 01/09/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

26/06/2017 + 3a 4m 0d + 0a 0m 0d - 1a 1m 18d - 6- 1

Pena Restante a partir da data Atual 3a 2m 22d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

26/06/2017 + 5a 0m 0d + 0a 0m 0d - 1a 1m 18d - 6- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 9m 1d

Data do Término da Pena: 01/05/2021

Demais Observações

____________________________________________

 MARLON RAFAEL SCHEFFLER - Matrícula: 21001

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 197447 Nr: 12747-09.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA SILVA DE CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 DIANTE DO EXPOSTO, declaro remidos 06 dias, num total de 72 (setenta e 

duas) horas de frequência escolar, descontados da pena de reclusão a 

que foi condenada, para os efeitos legais, na forma do parágrafo 3° do 

artigo 126 da LEP, restando ainda 11h25min a serem remidas 

oportunamente.Observe a escrivania que, pena remida é pena cumprida, e 

sendo assim o tempo de pena a ser descontado em razão da remição 

deve somar-se à pena cumprida (pena cumprida + dias remidos). Como 

têm decidido os nossos Tribunais Pátrios o tempo de pena remido deve ser 

computado como de pena privativa de liberdade cumprida pelo condenado 

e não simplesmente abatido do total da sanção aplicada. Junto nesta 

oportunidade memorial de cálculo atualizado, assim, dê vista dos autos à 

Defesa e depois ao Ministério Público (Resolução nº 113/2010, do CNJ), 

para manifestação.Após, RETORNEM os autos conclusos para 

homologação do cálculo e envio de cópia o recuperando.Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 266444 Nr: 29430-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DE ASSIS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Joelson de Assis 

Martins, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26/02/2018, às 14h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 193739 Nr: 9914-18.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência e determino que a psicóloga deste 

juízo, no prazo de 10 (dez) dias, faça um exame psicológico na vítima, 

elaborando em seguida um laudo, registrando possíveis informações úteis 

e necessárias ao julgamento da presente ação, tais como se a vítima 

apresenta sinais de que realmente sofreu algum tipo de abuso sexual e, 

se foi em tese, praticado pelo réu.

Em seguida, com o aporte das informações, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem conclusos para sentença.

Às providências. Cumpra-se COM EXTREMA URGÊNCIA.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LOBO COSTA DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/04/2018, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PRIETO CENA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO DE SOUZA FILES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004840-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. G. J. (REQUERENTE)

A. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT23256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004840-25.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: PEDRO FERREIRA GRANJA JUNIOR, ADRIANA 

MASCARENHAS DE MENESES Vistos etc. I. Apesar de os autores se 

intitularem como hipossuficientes, inexistem quaisquer elementos capazes 

de demonstrar que os mesmos não possuem capacidade de arcar com as 

custas processuais, eis que não trouxeram aos autos documentos 

comprobatórios. II. Sendo assim, intime-se o autor para emendar a inicial 

(art. 321 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, a fim de: a) comprovar a miserabilidade econômica 

aduzida na inicial, juntando documentos necessários para a prova de tal 

fato, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça; b) 

juntar aos autos instrumento procuratório dos advogados constituídos nos 

autos; III. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MORITZEN WAMMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001551-84.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 21.949,53 AUTOR: 

MARLY MORITZEN WAMMES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca do laudo pericial 

constante no ID 11727449. Lucas do Rio Verde - MT, 9 de fevereiro de 

2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000959-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NARCIZO VALDEMIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000959-40.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 20.000,00 

REQUERENTE: NARCIZO VALDEMIR RODRIGUES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca do laudo 

pericial constante no ID 11728315. Lucas do Rio Verde - MT, 9 de 

fevereiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001671-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA IRENE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001671-30.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 

REQUERENTE: FERNANDA IRENE OLIVEIRA LEITE REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca do laudo 

pericial constante no ID 11728672. Lucas do Rio Verde - MT, 9 de 

fevereiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001010-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA DANIELE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001010-51.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 21.709,02 AUTOR: 

NEILA DANIELE DA SILVA OLIVEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca do laudo pericial 

constante no ID 11729187. Lucas do Rio Verde - MT, 9 de fevereiro de 

2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000290-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000290-84.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 10.560,00 

REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA FILHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca do laudo 

pericial constante no ID 11729619. Lucas do Rio Verde - MT, 9 de 

fevereiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89308 Nr: 3192-66.2013.811.0045

 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: UELITON FLÁVIO DALBEM DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Comando Geral 

Da Policia Militar do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, DIEGO PIOVEZANI - OAB:17.100-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga dos autos, para que, o 

Estado do Mato Grosso se manifeste no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32794 Nr: 2545-13.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VENTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT, MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO - 

OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 32794.

Vistos etc.

I. Considerando que mesmo devidamente intimado o Estado demandado 

insiste em não dar cumprimento à sentença proferida nos presentes 

autos, defiro o bloqueio das contas públicas do ente requerido até o limite 

de R$ 11.631,36 (onze mil seiscentos e trinta e um reais e trinta e seis 

centavos), suficiente para a aquisição de 12 (doze) caixas do 

medicamento “baraclude 0,5mg 30 comprimidos”.

II. Efetuado o bloqueio, expeça-se o necessário ao levantamento, 

observando-se os dados indicados à f. 272.

 III. Deverá o exequente juntar aos autos a nota fiscal correspondente a 

compra do medicamento, no prazo de 30 (trinta) dias.

IV. Restando atendidas todas as determinações, arquive-se.

 V. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 06 de fevereiro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM
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 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81992 Nr: 1277-16.2012.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar o andamento do feito, 

suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento (f. 87) 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência (certidão 

de f.88v), abandonando a causa por período de tempo superior a trinta 

(30) dias.

2. Em conseqüência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito. Sem custas, ante a gratuidade da Justiça. Sem 

honorários advocatícios, eis que a parte executada sequer constituiu 

advogado nos autos.

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

 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91093 Nr: 4982-85.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIEL PEREIRA SOARES, RIO TIBAGI 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Intimação do douto advogado da parte autora para que manifeste-se nos 

autos, tendo em vista as informações de fls. 118/19.Prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de intimação diretamente a autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34329 Nr: 4011-42.2009.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS, 

ELISABETE TEREZINHA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT/7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que impulsione o feito, 

tendo em vista as informações de fls. 92/98. Prazo de 10(dez), sob pena 

de intimação diretamente ao autor.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004131-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SALETE RIBEIRO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004131-87.2017.8.11.0045. 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 fato de a 

autora ser portadora de deficiência, que a incapacite para o desempenho 

de atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

da requerente [art. 42 e art. 59, ambos da Lei nº 8.213/1991]. Diante desta 

perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio, 

para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Mário Kaway Filho, 

que deverá ser intimado para que, no prazo impostergável de 05 (cinco) 

dias, indique data, local e horário para a realização dos trabalhos. 

Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 465 § 1.° 

do CPC/2015]. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Mário Kaway 

Filho, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, 

da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem 

arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que justificada a necessidade. Apresentado o 

laudo pericial, Determino que se expeça requisição de pequeno valor, com 

o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários do perito. 

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. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de fevereiro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001228-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRESSON VANDERLEY ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001228-79.2017.8.11.0045. Tendo em vista o trânsito em 

julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento nº 

1004500-22.2017.8.11.0000 (‘vide’ extratos anexos), pela derradeira vez, 

intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realizem o pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do processo e indeferimento da petição inicial [art. 290 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001227-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENILDE DE MORAIS RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1001227-94.2017.8.11.0045. Tendo em vista o trânsito em 

julgado da decisão proferida no agravo de instrumento nº 

1004634-49.2017.8.11.0000 (‘vide’ extratos anexos), pela derradeira vez, 

intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realizem o pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do processo e indeferimento da petição inicial [art. 290 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004742-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA TEREZINHA BAMPI (EXECUTADO)

ADALBERTO GRANDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004742-40.2017.8.11.0045. Recebo a emenda à petição 

inicial (ID 11595312, págs. 1 e 2). Expeça-se ofício à Comarca de 

Sorriso/MT, com o objetivo de aditar a carta precatória expedida e atualizar 

o valor do débito, conforme emenda da petição inicial. Cumpra-se a 

decisão acostada ao ID 10902807. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000173-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI ROSPIERSKI (AUTOR)

EMERSON RICARDO ROSPIERSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE DA COSTA (RÉU)

LEANDRO LUIZ DE COSTA (RÉU)

LOURDES DA COSTA (RÉU)

LUCIANA LUCIA DE COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000173-59.2018.811.0045. Intime-se o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da 

petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 9 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000250-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PELISSARI (EMBARGANTE)

GONCALINO FERNANDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO)

FELIPE OLING CORASSA OAB - MT0018492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER BARTH (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000250-68.2018.8.11.0045. Recebo os embargos à 

execução. Intime-se a embargada, por intermédio de seu procurador, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003251-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CAMPOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FRANCISCO GARGHETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003251-95.2017.8.11.0045. Considerando-se a ausência 

de liquidação voluntária da dívida, Determino que se expeça certidão 

judicial comprobatória da dívida, para fins de apontamento de protesto e de 

inclusão de registro em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 

3.º, ambos do Código de Processo Civil]. Expeça-se mandado de penhora 

e de avaliação bens. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108416 Nr: 3065-60.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSAINT BANAGOURO DE CARVALHO 

HASEGAWA, ANA ROSA DA SILVA BOLDORI, EDNA MARIA DE MORAES, 

ESPOLIO DE VALDACIR JOÃO SCHECK, OLESSANDRO BRAGA LUIZ, 

ROSIMEIRE MARTINS DA SILVA, LAIS RAQUEL SCHECK MANTHEY, 

LILIANE GELLER FARIA DA SILVA, MARIA PAIVA DE ASSIS, PEDRO 

ADEMAR MOUREIRA, VALDIR DE SOUSA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido apresentado na petição 

inicial, para o fim de DECRETAR a aplicabilidade da prescrição da 

pretensão de cobrança das perdas salariais, forte no art. 1.º do Decreto 

n.º 20.910/1932 e Súmula n.º 85 do STJ, e, como consequência direta, 

EXTINGUIR o processo com o julgamento de seu mérito, com supedâneo 

no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 

20, §§ 3.º e 4.º do Código de Processo Civil, CONDENO os requerentes no 

pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao 

patrono da parte adversa, arbitrados no valor correspondente a R$ 

3.000,00 (três mil reais), considerando-se a natureza da demanda, o valor 

atribuído à causa e o lapso de tempo que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e 

honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido 

aos autores (exceto ao autor Aleksaint Bonagouro de Carvalho 

Hasegawa, haja vista que indeferida a assistência judiciária gratuita), 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil].

Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se as devidas baixas 

na distribuição. Após, ao arquivo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33713 Nr: 1906-05.2003.811.0045

 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: JOÃO BATISTA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NORBERTO MÜLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido apresentado na petição 

inicial, por João Batista Borges da Silva contra José Norberto Muller e, por 

consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, com espeque no 

conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o 

requerente no pagamento das custas judiciais. Com relação aos 

honorários de advogado decorrentes da sucumbência, cumpre ter 
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presente que tomando em consideração que a Emenda Constitucional n.º 

80/2014 conferiu à Defensoria Pública idênticas prerrogativas atribuídas à 

Magistratura, conclui-se, por força de conclusão lógica, que se revela 

totalmente incabível o recebimento de honorários de advogado [cf.: TJMT, 

Agravo Regimental n.º 0019673-40.2016.8.11.0000, 4.ª Câmara Cível, Rel.: 

Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01/03/2016; TJMT, Agravo n.º 

0152629-54.2015.8.11.0000, 3.ª Câmara Cível do TJMT, Rel.: Des. Maria 

Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2015]. DEIXO DE IMPOR, portanto, a 

condenação do requerente no pagamento de honorários de 

advogado.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

01 de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40340 Nr: 652-16.2011.811.0045

 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: AJWPdA, MWPDA, WALDEMIRO SZENEZUK PINTO DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, MARCELE INES ROOS - OAB:9384/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido apresentado na petição 

inicial, por Solange Fátima Willers, sucedida pelos herdeiros Mateus Willers 

Pinto de Arruda e Ana Júlia Willers Pinto de Aruda, contra o Município de 

Lucas do Rio Verde/MT e, por consequência, DECLARO encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à 

requerente, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107808 Nr: 2732-11.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGÉRIO WENTZ ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GELCIR BARBO DA SILVA, BK 

SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Processo n.º 2732-11.2015.811.0045.

Com efeito, o arbitramento do valor dos honorários periciais deve levar em 

consideração a estimativa do próprio perito, observados o zelo 

profissional, complexidade, tempo exigido para a sua execução e a 

importância para a causa. Se os honorários periciais propostos pelo perito 

forem excessivos/desproporcionais, em relação ao objeto da demanda e 

trabalho a ser executado na perícia, é recomendável a nomeação de outro 

‘expert’.

Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se em 

consideração que, no caso concreto, o valor dos honorários periciais, 

pretendido pelo perito nomeado (R$ 9.480,00) – desconsideradas a 

extensão, a complexidade e a duração da perícia –, mostra-se 

incompatível com o objeto da demanda/valor da causa (R$ 21.050,67), 

como medida de prudência, DETERMINO a notificação dos profissionais 

vinculados a empresa IBEC Brasil – Instituto Brasileiro de Estudos 

Científicos [CNPJ: 23.169.838/0001-09; Av. Rubens de Mendonça, nº 

1856S, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP78050.000, Fone 

(65)3052-7636, email: contato@ibecbrasil.com.br], para que, no prazo de 

20 (vinte) dias, apresentem proposta de honorários.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37646 Nr: 2683-43.2010.811.0045

 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: JOICE DAIANE BORTOLINI, VERACI BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A 

(CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:SP/146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido apresentado na petição 

inicial, por Joice Daiane Nascimento Bortolini contra Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A – CEMAT (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A) e, por consequência, DECLARO encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, 

com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo 

Civil/2015, CONDENO a requerente no pagamento das custas processuais 

e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da causa, considerando-se a natureza da 

demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de 

tempo em que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90922 Nr: 4816-53.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIRES COSMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4916-53.2013.8.11.0045.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BV Finaneira 

S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra Delires Cosma, devido a 

comprovação da mora contratual, a rescisão do contrato de financiamento 

e a realização da busca e apreensão do veículo, objeto da cláusula de 

alienação fiduciária.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora 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 obter-se a anuência da parte 

adversa, visto que não ultimada a citação do réu [art. 485, § 4.º do Código 

de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe.

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, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22027 Nr: 3342-91.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AA-paL, LP, RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS, EKB, CVB, SCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:MT- 3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT/7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3342-91.2006.811.0045 – CÓD. 22027.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores (fl. 245).

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101583 Nr: 22294-40.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MATO GROSSO LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:18771-O

 Processo n.º 2294-40.2014.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pela Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso em desfavor de Vanguarda Mato Grosso Logística 

de Transportes LTDA em que o credor pretende a satisfação de seu 

crédito, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Condeno os executados no pagamento das custas.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101700 Nr: 22335-07.2014.811.0045

 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: LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial, para o fim de: a) DECRETAR a nulidade do procedimento de 

execução extrajudicial do título, desde a publicação do edital que tornou 

pública a venda do imóvel, objeto da presente demanda e, como 

consequência direta, DETERMINAR que prosseguimento do procedimento 

de venda extrajudicial do bem imóvel observe: a.1) as condições fixadas 

no item 2 da fundamentação da presente sentença; e a.2) o valor correto 

da dívida, a ser apurado em sede de liquidação de sentença; b) 

DECRETAR a nulidade das cláusulas contratuais, preconizadas no âmbito 

do da cédula de crédito bancário n.º B20431120-7, e que preveem: b.1) a 

cobrança de TLA; b.2) a cobrança de encargos financeiros segundo a 

variação dos CDI, apurada pela Cetip S/A; b.3) a cobrança e exigibilidade 

de juros de mora, durante o período de inadimplência contratual, no 

percentual de 125,000015% ao ano e, como consequência direta, LIMITAR 

a cobrança dos juros moratórios em 1% ao mês; c) RECONHECER a 

caracterização da mora do devedor; d) CONDENAR a requerida, no 

pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor 

correspondente do que se exigiu indevidamente, ressalvado o direito à 

compensação, e, como corolário, DETERMINAR a realização de cálculo 

contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação 

de sentença, por arbitramento, em conformidade com os parâmetros desta 

sentença de mérito e as demais condições contratuais que restaram 

incólumes; e) INDEFERIR os demais requerimentos; f) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito. Deverá 

arcar, a requerente, com 60% das custas processuais e a empresa 

requerida com os demais 40% remanescentes. CONDENO a requerente, 

no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 20% do valor atribuído à causa e, também, a 

empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados 

na proporção de 20% do valor atribuído à causa, vedada a possibilidade 

de compensação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37761 Nr: 2798-64.2010.811.0045

 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: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHB, VPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FRANDOLOSO 

MENEGAZZO - OAB:17494/MT, Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2798-64.2010.811.0045.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente ao autor, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100530 Nr: 6338-81.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUART SANTOS - 

OAB:10.637/MS, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609, 

GUILHERME FREDERICO FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS, JOSÉ 

HENRIQUE S. VIGO - OAB:MS/11.751, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-B

 2) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da ação 

cautelar inominada (6338-81.2014.811.0045), por Lucas Perez de 

Amorim-Me contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso, para o fim de:a) CONFIRMAR a 

decisão que concedeu a medida liminar (fls. 135/136) e, como 

consequência direta, DECRETAR a nulidade do procedimento de execução 

extrajudicial do título, desde a publicação do edital que tornou pública a 

venda do imóvel, objeto da presente demanda;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 
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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 advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 20% do valor atribuído à causa, considerando-se a 

natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e 

o lapso de tempo em que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de fevereiro de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95112 Nr: 1990-20.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLITON JESUS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1990-20.2014.811.0045.

Intime-se o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da petição juntada nas fls. 66/68 dos autos.

Após, voltem os autos conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23782 Nr: 1636-39.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI DESIGN CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:10.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Processo n.º 1636-39.2007.811.0045.

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formulada por Multi 

Design Construtora e Incorporadora Ltda contra Vilson Copetti, em que 

objetiva compelir o executado a efetivar o pagamento da quantia em 

dinheiro materializada no título de crédito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, mormente o 

teor do acordo juntado nas fls. 153/154, depreende-se que as partes 

litigantes firmaram transação civil com o objetivo de efetivar a liquidação 

integral da obrigação jurídica, objeto da presente ação executiva. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência direta, 

JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, com supedâneo 

no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Com lastro no teor do art. 828, §3.º do Código de Processo Civil/2015, 

determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Lucas do Rio Verde/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda o 

cancelamento da averbação da certidão premonitória, junto à matrícula do 

imóvel n.º 284.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da ação; cada parte arcará 

com os honorários do seu advogado, conforme acordo.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de fevereiro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100566 Nr: 6365-64.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSA ROSADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227-PR, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS contra Nilsa Rosado dos Santos, e, 

como consequência direta, HOMOLOGO o cálculo de fls. 88/89 e 

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘a’ do Código de 

Processo Civil.Preclusa esta decisão judicial, com fundamento no 

conteúdo normativo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil/2015, 

DETERMINO que se providencie o pagamento da quantia em dinheiro, 

estabelecida nos cálculos, mediante Requisição de Pequeno Valor, no que 

diz respeito ao valor dos honorários de sucumbência, e, precatório, no 

que diz respeito ao valor principal, a serem cumpridos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de fevereiro de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90994 Nr: 4889-25.2013.811.0045

 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: JOISE CRISTINA JACOMETO BALIZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Cristofolini - 

OAB:15.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529/ES

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121508 Nr: 1338-32.2016.811.0045

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE BARROS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104434 Nr: 999-10.2015.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR SILVA MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95303 Nr: 2136-61.2014.811.0045

 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: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZUS TRANSPORTES LTDA, ELDER LUIZ 

BIAZUS, ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39961 Nr: 286-74.2011.811.0045

 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: MARIANO BALABAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108137 Nr: 2907-05.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. DALBOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALSYWA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS METALURGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BRANCO - 

OAB:SP/52.055

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92401 Nr: 6262-91.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO, SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR/ 39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o exequente para manifestar se houve o cumprimento do acordo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106349 Nr: 1994-23.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR SILVA MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002779-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BRAZ VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE VIEIRA OAB - 945.626.281-20 (REPRESENTANTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002779-94.2017.8.11.0045. Com efeito, não havendo prova 

suficiente que dê azo à conclusão diversa, indefiro o pedido de 

reconsideração e mantenho a decisão prolatada, por seus próprios 

fundamentos. Proceda-se a intimação das partes para que, no prazo de 

10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Após, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste. Depois, voltem conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 9 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000342-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANE PAULA CAPISTRANO PINTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000342-46.2018.8.11.0045. Proceda-se a intimação da 

impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente prova idônea 

de que o Município de Lucas do Rio Verde, efetivamente, contratou 4 

(quatro) servidores para ocupar o cargo de psicólogo, por intermédio da 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP (ex. 

publicação do contrato no Diário Oficial, em jornais ou outros meios de 

comunicação). Após, venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000289-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CARVALHO HESPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000289-65.2018.8.11.0045. Como medida de prudência, 

proceda-se a intimação do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providencie a apresentação de prova material idônea que demonstre 

a aquisição do bem de consumo (nota fiscal) e a existência do defeito no 

produto. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de fevereiro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001114-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIO & DIESEL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001114-43.2017.8.11.0045. Compulsando o processo, 

depreende-se que, por equívoco, provavelmente ocasionado por excesso 

de trabalho, foi proferida decisão judicial que recebeu a petição inicial e 

determinou a citação da parte contrária. Todavia, revendo detidamente o 

feito, verifica-se que a exequente não juntou aos autos comprovante de 

recolhimento das custas judiciais. Portanto, diante deste cenário, 

Reconsidero a decisão judicial arquivada no ID 5911856, pág. 1, para o fim 

de Determinar que a exequente, dentro do prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, efetive o pagamento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição [art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 9 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001040-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA LIZ STEFFENS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001040-86.2017.8.11.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (evento n.º 5772325) e que a 

requerida, devidamente notificado para fins de satisfazer a obrigação, 

deixou de efetivar a liquidação da dívida (evento n.º 5772341). Portanto, 

diante desta perspectiva, como forma de promover a preservação de 

direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’), que 

se configura com a comprovação da existência do contrato de mútuo e do 

inadimplemento contratual e, também, o perigo de dano e o risco ao 

resultado útil do processo (‘periculum in mora’), considero que a 

concessão do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o 

exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, para o fim de 

Determinar a busca e apreensão do veículo Fiat/Uno Mille Economy 2P, 

ano/modelo 2012/2012, placa OAV-5361, chassi 9BD15802AC6690904, 

em nome de Debora Liz Steffens-ME. Nomeio, para o efeito de exercer o 

‘múnus’ de depositário judicial do bem, o representante legal da instituição 

financeira requerente. Lavre-se o termo de compromisso de depositário 

judicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Proceda-se à citação 

do réu para que: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da 

medida liminar, requeira a purgação da mora, realizando o pagamento 

integral da dívida, que deve compreender o pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 

2.º do Decreto-lei n.º 911/1969], das custas judiciais e dos honorários de 

advogado, arbitrados em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados da execução da medida liminar, apresente 

contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A 

ausência de contestação acarretará em revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001485-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA CAROLAINE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

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 

1001485-41.2016.8.11.0045. Requerente: Brenda Carolaine Lima da Silva. 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 06 de fevereiro de 2018. Brenda 

Carolaine Lima da Silva, devidamente qualificada, ajuizou Ação de 

Concessão de Auxílio-Doença 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 doença 

que lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Disse que postulou a 

concessão do auxílio-doença, mas o réu indeferiu o pedido. Postulou, ao 

final, pela procedência do pedido para o fim de ser-lhe concedido o 

auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo. Foi deferida a 

tutela de urgência e efetivada a citação da autarquia requerida. A 

requerida apresentou contestação, oportunidade em que articulou que 

para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, a autora deveria 

comprovar a qualidade de segurada e a incapacidade definitiva e absoluta 

para exercer atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. 

Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Foi juntado ao processo o 

laudo pericial, sobre o qual foram intimadas as partes, apenas a 

requerente se manifestou. Encerrada a instrução, a requerente 

apresentou alegações finais, repisando seus argumentos e pedidos, 

enquanto que a requerida postulou. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 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 (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 
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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 carreado ao processo, mormente o teor do extrato 

previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais (evento nº 

4805592), verifica-se que a requerente comprovou o exercício de 

atividade laboral urbana, na condição de empregada, a partir do mês 

02/2016. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à 

apreciação, denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica, 

oportunidade em que restou constatado que a autora, em 01/04/2016, 

durante a gravidez, apresentou deslocamento de placenta e sangramento 

(evento nº 6804227). Portanto, diante deste cenário, devido à gravidade 

do quadro clínico apresentado pela autora, decorrente de acidente de 

trabalho, considera-se que a concessão do benefício independe de 

período de carência, nos termos do que dispõe o art. 26, inciso II da Lei nº 

8.213/91. Não é outro, aliás, o entendimento sufragado pela jurisprudência 

pátria, em situação que guarda relação de similitude com o caso sob 

enfoque: “PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - QUALIDADE DE 

SEGURADA DEMONSTRADA - CARÊNCIA INEXIGÍVEL NA HIPÓTESE - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 26, II, DA LEI Nº 8.213/91. 1 - O art. 26, II, da Lei nº 

8.213/91 é claro ao estabelecer que independe de carência a concessão 

de auxílio-doença “que lhe confira especificidade e gravidade que 

mereçam tratamento particularizado. Assim sendo, tendo a autora sido 

acometida de deslocamento de placenta, necessitando de repouso 

absoluto, que a deixou incapacitada para o trabalho (conforme afirma o 

exame à fl. 32), não se exige o cumprimento de qualquer carência para 

que a mesma faça jus ao benefício de auxílio-doença. 2- É possível 

afastar o tempo de carência exigido pelo art. 25, da Lei nº 8.213/91, nas 

hipóteses firmadas pelo art. 26, II da prescrita Lei, que concede o 

benefício independente de carência, para que a mesma faça jus ao 

benefício de auxílio-doença, razão pela qual não há ofensa ao art. 195, § 

5º da CF/1988. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (TRF2, AG 

200802010109682 RJ 2008.02.01.010968-2, 1ª Turma Especializada, 

Desembargador Federal Abel Gomes, julgado em 28/07/2009) – com 

destaques não inseridos no original. Por outro lado, compulsando os 

elementos informativos engendrados no processo, depreende-se que a 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

ocasião em que restou constatado que a autora é portadora de moléstia 

que a torna incapaz de desenvolver atividade laboral, temporariamente — 

malgrado reúna condições de reabilitar-se. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado no evento nº 6804227, o qual foi coroado com as 

seguintes conclusões: “QUESITO 01: A requerente apresenta alguma 

patologia/enfermidade? Qual o nome e número da CID? APRESENTADA 

DESLOCAMENTO DE PLACENTA E SANGRAMENTO? R Sim durante a 

gravidez de 2016. Cid O438. Sim apresentou deslocamento de placenta e 

sangramento. QUESITO 02: Em sendo positiva o quesito número 01, há 

quanto tempo a requerente está acometida por estas enfermidades? R 

Desde 01.04.2016, durante a gestação. QUESITO 03: Existe cura? É 

irreversível o quadro clínico da requerente? R O tratamento é 

medicamentoso e cessa com o parto. QUESITO 04: Se existe cura e for 

irreversível o quadro clínico da requerente, qual seria o tratamento 

indicado? Por quanto tempo? Após o tratamento a requerente ficaria com 

sequelas? Quais? R O tratamento é medicamentoso e cessa com o parto. 

Não há sequelas”. (sic). Por via de consequência, 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 permaneceu 

incapacitada, durante a gestação, para a atividade laboral que 

habitualmente exercia. Logo, comprovado através do laudo pericial 

padecer a autora de doença que a torna incapacitada, temporariamente, 

para o exercício habitual de suas funções, considero que a requerente 

faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença, desde a data do 

protocolo do requerimento administrativo, ocorrido em 14/04/2016 (evento 

nº 1555740 – pág. 2), porquanto já está incapacitada para o trabalho, 

conforme comprova o laudo pericial, até a data do nascimento do filho, a 

ser comprovada em sede de cumprimento de sentença. Sobre as parcelas 

vencidas e não pagas administrativamente, deve incidir juros moratórios 

desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, além 

de correção monetária desde quando cada benefício for devido, 

utilizando-se os percentuais de juros e índices de correção para os 

débitos previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, Res. CFJ 267/2013, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no per íodo [cnf .  TRF1:  AC 

0060344-10.2012.4.01.9199, 1ª Câmara – Juiz Federal Marcio Jose de 

Aguiar Barbosa, Jul. 17/08/2015]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na peça inicial por Brenda Carolaine Lima da Silva 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 INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para a 

requerente Brenda Carolaine Lima da Silva, contado a partir do 

requerimento administrativo (14/04/2016), até a data do nascimento do 

filho, a ser comprovada em sede de cumprimento de sentença, 

descontados os períodos em que a autora recebeu o benefício 

administrativamente; b) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos 

valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo 

incidir juros moratórios desde a citação ou desde quando devidos, se 

posteriores à citação, além de correção monetária desde quando cada 

benefício for devido, utilizando-se os percentuais de juros e índices de 

correção para os débitos previdenciários constantes do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, Res. CFJ 267/2013, 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 [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 9 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108983 Nr: 3368-74.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MARCOLINO DA SILVA, 

ANTONIO MARCOS SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO MARCOS SOUZA DOS 

SANTOS, Filiação: Sebastiana Souza Lima e Joel Souza dos Santos, data 

de nascimento: 22/08/1988, brasileiro(a), natural de Barra do Corda-MA, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR 
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o acusado WANDERSON MARCOLINO DA SILVA, qualificado nos autos, 

nos crimes descritos no artigo 157, caput, e no artigo 155, § 4º, inciso I e 

II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; e para ABSOLVER o 

acusado ANTONIO MARCOS SOUZA DOS SANTOS do crime descrito no 

artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, com fundamento no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.DA FIXAÇÃO DA 

PENAA pena prevista para o crime de roubo é de quatro (04) a dez (10) 

anos de reclusão, e multa. Já a pena prevista para o crime de furto 

qualificado é de dois (02) a oito (08) anos de reclusão, e multa.a) Do crime 

de roubo simplesNa primeira fase do procedimento trifásico, analisando 

detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código 

Penal, vislumbro a necessidade de maior reprovação, por conta da 

circunstancia desfavorável, vez que o crime foi praticado durante o 

repouso noturno. Desta forma, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou 

seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) 

dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as 

circunstancias atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP) 

e confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal), motivo 

pelo qual atenuo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa para cada uma, encontrando a pena de 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva.b) Do crime de furto 

qualificadoNa primeira fase do procedimento trifásico, analisando 

detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código 

Penal, vislumbro a necessidade de maior reprovação, por conta da 

culpabilidade acentuada, vez que o crime foi praticado mediante escalada; 

e por conta das circunstancias desfavoráveis, vez que o crime foi 

praticado durante o repouso noturno. Desta forma, fixo a pena base acima 

do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão 

e 50 (cinquenta) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, 

reconheço a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP) e 

da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CP), e de 

consequência, reduzo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 20 

(vinte) dias-multa para cada uma, encontrando a pena provisória de 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva.c) Do 

concurso de crimesReconheço o concurso material, vez que presentes os 

requisitos do artigo 69 do Código Penal, e de consequência, SOMO as 

penas compatíveis acima fixadas, encontrando a pena privativa de 

liberdade de 06 (seis) anos de reclusão.Por força do disposto no artigo 72 

do Código Penal, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia de 20 

(vinte) dias-multa.Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, nos 

termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP; e o valor do dia-multa na 

proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do 

fato, em face da situação econômica do acusado. Incabível substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 44, do CP), 

bem como sursis (artigo 77, do CP).Disposições FinaisCondeno o réu 

Wanderson ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo 

suspendo a cobrança por ser beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1060/50.Considerando que 

o regime semiaberto na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT importa no 

estabelecimento de condições a serem cumpridas na residência do 

condenando, face a ausência de estabelecimento penal adequado, permito 

que o acusado Wanderson Marcolino da Silva aguarde eventual recurso 

em liberdade. Com efeito, expeça-se o competente alvará de soltura em 

seu favor, se por outro motivo não estiver preso.Tendo em vista a 

absolvição, com fundamento no artigo 596 do CPP, permito que o acusado 

Antonio Marcos Souza dos Santos aguarde eventual recurso em 

liberdade. No que pese a relevância da matéria, deixo de fixar valor mínimo 

para reparação de eventual dano causado pela infração (artigo 387, inciso 

IV, do CPP), haja vista a ausência de pedido formal das vítimas por meio de 

seu advogado (assistentes de acusação) ou do Ministério Público, sob 

pena de, do contrário, haver violação a princípios processuais 

fundamentais como, por exemplo, do nemo judex sine actore, da 

correlação da sentença ao pedido e, principalmente, da ampla defesa e do 

contraditório.Proceda-se a incineração da substância entorpecente e a 

destruição do cachimbo, apreendidos à fl. 45, lavrando-se Auto 

Circunstanciado.Restituam-se aos acusados o capacete de cor branca 

apreendido à fl. 45, mediante termo de entrega e depósito.P.R.I.Certificado 

o trânsito em julgado, procedam-se os seguintes atos: 1) Oficie-se ao 

Cartório Distribuidor local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional 

e Estadual; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no rol dos 

culpados; 5) Expeça-se guia de execução penal definitiva, 

encaminhando-a ao juízo competente; 6) Atendam-se as demais 

determinações constantes na CNGC/MT.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, Walisson Schier Nodari, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 07 de fevereiro de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 81729 Nr: 976-69.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA CONCEIÇÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331/MT

 Vistos etc.,Denúncia - fls. 04/05.Recebimento da denúncia em 21/03/2012 

– fls. 90/94.Citação – fl. 103.Resposta à acusação por meio de Advogado 

constituído – fls. 119/120.Instrução Probatória – fls. 165/167 e 

198/201.Memoriais da Acusação – fls. 209/217.Memoriais da Defesa – fls. 

219/224.Pronúncia – fls. 225/229, dando a ré Leila Conceição Rodrigues 

como incursa no crime de homicídio tentado qualificado pelo recurso que 

dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal).Intimação pessoal da acusada da sentença de 

pronúncia – fl. 232.Interposição de recurso em sentido estrito pela Defesa 

da acusada (fl. 233), razões recursais (fls. 250/257).Contrarrazões 

recursais pela Acusação – fls. 258/261.Reapreciação da matéria por este 

Juízo, em sede de juízo de retratação, mantendo a sentença de pronúncia 

– fl. 262.Acórdão negando provimento ao recurso em sentido estrito 

interposto pela Defesa contra a sentença de pronúncia – fl. 228.Trânsito 

em Julgado do acórdão – fl. 231.É o sucinto relatório, e não havendo 

nulidades a serem sanadas ou fatos a serem esclarecidos (Art. 423, I, do 

CPP), o presente feito encontra-se pronto para julgamento pelo Tribunal do 

Júri.Defiro o rol de testemunhas apresentado pelas partes às fls. 232/233 

e 234.Designo julgamento para o dia 22 de maio de 2018, às 

08h00min.DETERMINO a exibição do instrumento utilizado para a prática do 

crime em plenário. Intime-se o Ministério Público, a ré, requisitando-a, se 

necessário e, seu Defensor, bem como as testemunhas arroladas pelas 

partes na fase do art. 422, do CPP, residentes nesta Comarca.Quanto as 

residentes fora desta Comarca faculto as partes a apresentação das 

mesmas, independentemente de intimação (RTs 519/434, 464/349, 

558/312, 559/312).A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente 

processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir 

todas as formalidades legais.Cumpra-se com urgência vez que se trata de 

processo da meta 02/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 130707 Nr: 6008-16.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZIMAR ALENCASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT, JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - OAB:16.427 MT

 Vistos etc.,

1. INDEFIRO os pedidos da Defesa de fls. 40/41 e 47, vez que o direito de 

visita dos recuperandos pode ser suspenso ou restringido pelo Diretor da 

Unidade Prisional, nos termos do artigo 41, paragrafo único, da Lei nº. 

7.210/1984.

2. No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 37.

3. Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98257 Nr: 4580-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIAS DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Lopes da Silveira 

Junior - OAB:10871 OAB/RN

 Vistos etc.,

Diante do teor do parecer ministerial de fl. 896, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de maio de 2018, às 16h30min, 

oportunidade em que será realizada inquirição da vítima.

Intimem-se o Ministério Público, a Defensa e a vítima, observando-se o 

endereço informado pelo Parquet. Requisite-se, se necessário.

 Findo, requisitem-se informações acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida à fl. 116.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 91114 Nr: 5001-91.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOANDRO DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 Vistos etc.,

Diante do teor do parecer ministerial de fl. 896, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 13h30min, 

oportunidade em que será realizada inquirição das testemunhas Valdir 

Braga Martins, Everaldo Signor e Marco Aurélio Araujo Dias e, ao final, 

interrogado o réu.

HOMOLOGO a desistência na inquirição da testemunha Ana Luana 

Rodrigues da Conceição.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor e as 

testemunhas supracitadas, observando-se os endereços informados pelo 

Parquet. Requisite-se, se necessário.

 Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-58.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA APARECIDA AGNOLETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010247-58.2015.8.11.0045 REQUERENTE: MAGDA 

APARECIDA AGNOLETTO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc., 1. 

Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. 2. Intime-se o devedor, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme 

cálculo apresentado no Id nº 9146094, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 523, § 1º). 3. Certificado o não pagamento do devido no prazo 

assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quanto bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado 

o respectivo auto, intime-se imediatamente o devedor, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. 4. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001070-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AURO MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001070-24.2017.8.11.0045 REQUERENTE: AURO MANOEL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia 

Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002098-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. QUISINSKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002098-27.2017.8.11.0045 REQUERENTE: N. T. QUISINSKI - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia 

Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002476-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA OLGA DEMBISKI FLECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 
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Processo: 1002476-80.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANA OLGA 

DEMBISKI FLECK REQUERIDO: OI S/A Visto etc., Determino que a parte 

Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos 

o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas 

de água, energia e telefone contrato de locação de imóvel com todas as 

páginas com firma reconhecida, contrato de cessão de imóvel ou outro 

comprovante de endereço idôneo, uma vez que, a comprovação da 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

parte reclamante. Caso não possua o comprovante ou esteja em nome de 

terceiro, deverá comprovar a sua relação com o titular do comprovante de 

endereço. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000361-86.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RONALDO 

CESARIO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 

1.699.851/TO e Embargos de Divergência em Recurso Especial 

1.163.020/RS para julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da 

tese que examinará sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de energia Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a 

suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versem 

sobre a matéria. Cumpra-se a ordem de suspensão do andamento do 

processo até julgamento definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo 

STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE KELLY DA SILVA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO RECLAMANTE, VIA DE SEU ADVOGADO, ACERCA DO 

RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO RECLAMADO PARA, 

QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILTON DOS SANTOS LAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000852-93.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CLEMILTON DOS 

SANTOS LAGO REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS 

S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Primeiramente, não constitui demasia destacar, por oportuno, 

que, de acordo com expressivo/significativo entendimento jurisprudencial 

versando acerca da temática ‘sub judice’, a preexistência de histórico 

pretérito de anotações legítimas, de registros nos cadastros de 

inadimplentes, decorrentes de relações de direito material totalmente 

distintas, rechaça/afasta a caracterização da responsabilidade civil, fruto 

de danos morais, derivada da realização de nova inscrição, mesmo que 

realizada de forma irregular, pois o dever de indenizar deriva, como 

consequência direta, da imputação/atribuição, de forma indevida, da 

condição de inadimplente a alguém que, efetivamente, não detém este 

predicado/característica — ressalvado o direito ao cancelamento do 

registro indevido/irregular. Referida inscrição anterior, realizada no ano de 

2012, em relação a débito cujo credor é diverso da requerida, foi objeto da 

ação de nº 1000851-11.2017.8.11.0045, a qual foi julgada improcedente. 

Cabe registrar, por ser expressiva desse entendimento, a compreensão 

do tema consubstanciada através do enunciado da Súmula n.º 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, que registra, de forma taxativa, que: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Pois bem. Do confronto/cotejo 

analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a 

parte autora teve restrição em seu nome referente a débito lançado pela 

empresa requerida. A empresa requerida, embora intimada para 

comparecer à audiência de conciliação (ID 5819873), não o fez (ID 

6836885), tampouco apresentou contestação, motivo este que enseja a 

decretação de sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a ré deixou de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

consoante relatado alhures. D’outra banda, de suma importância enfatizar, 

por oportuno, que compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, máxime do teor dos documentos que acompanham a inicial, 

depreende-se que, precedentemente à data da concretização do registro 

desabonador, efetivado por parte da requerida, subsistia, ao mesmo 

tempo, também, outras inscrições, aparentemente legítimas e regulares, de 

registro nos cadastros de proteção ao crédito, fruto de relação de direito 

material distinta. Por via de consequência, diante desta moldura, não 

obstante a existência de evidências concretas que demonstram, de 

maneira segura, a irregularidade do procedimento de inscrição do registro 

desabonador, considerando-se que subsiste, preexistente à nova 

inscrição irregular, histórico pretérito de anotações legítimas, que 

traduzem a existência de registros nos cadastros de proteção ao crédito, 

derivadas de relações de direito material totalmente distintas — o que, 

‘ipso facto’, de forma automática e linear, se interpõe como obstáculo 

intransponível para a configuração da responsabilidade civil —, considero 

que, solução outra não resta, senão a que opta pela vereda do 

indeferimento do pedido indenizatório. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o 

fim de: a) Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide, e, como 

consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações 

jurídicas narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação 

de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) Indeferir o pedido de condenação por 

danos morais; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

o autor isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 

54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de agosto de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 
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Lucas do Rio Verde/MT, 29 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011804-80.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO SETEMBRINO PRATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR ANTONIO GEHM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011804-80.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ELIZIO SETEMBRINO 

PRATI REQUERIDO: NEIMAR ANTONIO GEHM Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, conclui-se 

que a parte requerida, devidamente citada e intimada (ID 9057590), deixou 

de comparecer à audiência de conciliação (ID 9070993), anteriormente 

agendada. Deveras, de acordo com a norma de regência, a ausência 

injustificada do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução 

induz, como consequência direta e automática, a incidência dos efeitos 

materiais da revelia e produzem presunção de veracidade, de natureza 

relativa, dos fatos articulados por parte do autor na petição inicial. 

Interpretação do conteúdo normativo do art. 20 da Lei n.º 9.099/1995. A 

parte autora afirma e comprova ser credora da requerida na quantia de R$ 

7.733,00, valor representado pelo cheque nº 850030, sacado contra o 

Banco do Brasil, Agência 4754-6, Conta 7.630-9, com vencimento para 

14/10/2013. Ainda, em relação ao título que o autor porta e ingressou com 

a demanda, sendo documento necessário para o exercício do direito, literal 

e autônomo nele mencionado, bastando que o credor tenha em mãos e na 

posse o documento, qual seja, o cheque, que significa ordem de 

pagamento à vista, sendo de 6 meses o lapso prescricional para a 

execução após o prazo de apresentação, que é de 30 dias a contar da 

emissão, se da mesma praça, ou de 60 dias, também a contar da emissão, 

se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município 

distinto daquele em que se situa a agência pagadora. Assim, se ocorreu a 

prescrição para execução do cheque (artigo 59 da Lei nº 7.357/85), o 

artigo 61 da mesma Lei prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da 

prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento 

ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do 

negócio jurídico subjacente. Extrai-se que embora cuide de ação de 

conhecimento, é ainda de fundamento cambial. No caso em tela basta 

verificar o cheque e sua data de emissão em 12/09/2013, assim temos a 

data de vencimento (14/10/2013), mais seis meses da execução do título 

(abril/2014), acrescentando mais os dois anos para a ação de 

locupletamento ilícito (abril/2016), estando de acordo e em consonância a 

ação proposta pelo autor, sendo que o cheque não está prescrito para o 

determinante da ação de conhecimento. Dessa forma, o cheque juntado 

pelo autor deve ser visto como ordem de pagamento à vista, 

representando a confissão do emitente, ora réu, acerca da obrigação nele 

emanada, não se fazendo necessária a descrição do negócio jurídico, 

tampouco a juntada de documentação fiscal relativo à avença, sendo 

dever da ré em pagar ao autor o valor de R$ R$ 7.733,00. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a requerida no pagamento da quantia em dinheiro 

correspondente a R$ 7.733,00, atualizada da data do vencimento do 

cheque e acrescido de juros de mora de 1,0% ao mês desde a citação; b) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 02 de agosto de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010292-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do retorno 

da carta precatória narrando o insucesso da diligência, INTIMO a parte 

autora para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-96.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI ONETTA OAB - PA20181 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUIELE STACHIM (REQUERIDO)

 

Certidão Certifico, para os devidos fins que, na presente data foi realizado 

o cálculo das custas judiciais finais, devendo a parte condenada efetuar o 

pagamento de R$376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) à título de custas judiciais, e o valor de R$ 315,21 

(Trezentos e quinze reais e vinte e um centavos) à título de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$692,06 (Seiscentos e noventa e dois reais e seis 

centavos). O referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

fevereiro de 2017. Camila Stofeles Cecon Santana Distribuidora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-61.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA AGUIAR PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET OAB - MT7248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial de Id. 10892137 e considerando que os alvarás de 

levantamento já foram expedidos, INTIMO a parte exequente, na forma do 

item "III", para apresentar nos autos cálculo do débito atualizado, para 

iniciar o cumprimento de sentença em face de LOSANGO, no prazo de 10 

(dez) dias. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000079-48.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEILA CAMARGO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Sobre o 

tema o Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça entende que “os 

Embargos de Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a 

integração de decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou 

contradição. Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 

1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – 

Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do exposto e considerando 

que a pretensão da parte embargante se consubstancia na revisão do 

julgado entendo que o embargo de declaração não merece provimento. 

Posto isso, conheço dos embargos de declaração e não os acolho. Na 

oportunidade, e sob o amparo dos princípios norteadores do rito dos 

Juizados Especiais Cíveis (art. 2º, Lei 9.099/95), verifico que a 

embargante/requerida efetuou o depósito judicial do valor da condenação, 

conforme ID 10044289. Em ID 10412888, o procurador da 

requerente/embargada, apresentou dados bancários e postulou a 

liberação do valor depositado. Em decorrência do cumprimento da 

obrigação julgo extinto o cumprimento de sentença com fundamento no 

artigo 771, caput, cc 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de janeiro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de janeiro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004156-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA TOME DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial de Id. 11394771 e considerando que o alvará de 

levantamento já foi expedido, INTIMO a parte executada para se manifestar 

quanto ao valor remanescente alegado pela exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de fevereiro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUFRIVEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial de Id. 11181275 e considerando que o alvará de 

levantamento já foi expedido, INTIMO a parte reclamada para se manifestar 

quanto ao valor controverso de Id. 11323240. Lucas do Rio Verde - MT, 09 

de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000478-43.2018.8.11.0045 REQUERENTE: JOAO ALFREDO 

ZAMBERLAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Visto etc. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, adequar o valor da causa, vez que se trata de 

obrigação de fazer continuada e por tempo indeterminado, sendo que o 

valor atribuído a causa deverá ser o equivalente a um ano de tratamento, 

nos termos dos artigos 292, incisos II, § 2° c/c artigo 321, todos do Código 

de Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

09 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-72.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR DALMAS ABERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

JEAN CARLOS CEZAR OAB - MT0009890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILEUZA GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010410-72.2014.8.11.0045 REQUERENTE: CLENIR DALMAS ABERLE 

REQUERIDO: DILEUZA GARCIA Vistos em correição. Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Primeiramente, 

de suma importância enfatizar, por oportuno, que os embargos de 

declaração devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos 

tempestivamente. Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade 

técnica dos embargos de declaração está condicionada a existência de 

omissão, de obscuridade ou de contradição de que padeça determinada 

decisão judicial ou sentença [art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 

48 da Lei n.º 9.099/1995]. Os embargos de declaração não podem ser 

utilizados com o objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e 

de provocar a reabertura da discussão/exame da matéria — sob pena de 

desvio da função jurídico-processual desta modalidade de recurso. Pois 

bem, os Embargos de Declaração estão bem construídos, todavia, não 

entendo que tenha havido omissão ou contradição na sentença de Id. nº 

619269. Apesar das alegações, o que se verifica é que a parte quer 

discutir as razões da sentença, e não algum aspecto típico dos Embargos 

de Declaração. Quanto à pretensa omissão e contradição, verifico que a 

Embargante está inconformada com a atacada sentença, entretanto, a 

mesma lançou claramente sua fundamentação, embora diversa da arguida 

pela parte, mesmo porque, o juízo julga os fatos de acordo com sua 

convicção, e não sob os fundamentos sustentados pelas partes. Desta 

forma, deve a parte se socorrer do recurso próprio para modificar a 

sentença. Isto Posto, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento e, 

como consequência, mantenho inalterada a sentença tal como concebida. 

Intimem-se Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

16 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011913-94.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da executada para, no prazo de quinze (15) 

dias, conforme disposto no art. 523 do CPC, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no 

percentual de 10%. Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% incidirá 

sobre o restante. DESPACHO: Vistos, O processo encontra-se na fase de 

cumprimento de sentença. Proceda-se com as alterações para retificar a 

natureza da demanda.Tendo em vista o requerimento de fl. id. 4894277, 

intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, conforme 

disposto no art. 523 do CPC, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o 

montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10%. 

Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% incidirá sobre o 

restante.Não efetuado o pagamento no prazo previsto, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa respectiva, 

intimando-se o devedor de imediato do teor do respectivo auto.Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 11 de outubro de 2017. Melissa de Lima 

AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010744-72.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUSA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0005266A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010744-72.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ELEUSA FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. 

Compulsando os autos, extrai-se que a parte Recorrente não é 

beneficiária da gratuidade processual, e tampouco houve o requerimento 

da gratuidade em sede se recurso, não fazendo também comprovação de 

sua qualidade de necessitada, sendo, neste sentido, imperativo o 

recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a parte Recorrente 

para que, no prazo de 48horas, realize o preparo do recurso, sob pena de 

deserção (Enunciado n.º 115 do FONAJE). Cumpra-se. Às providências. 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010816-59.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCOS CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010816-59.2015.8.11.0045 REQUERENTE: MANOEL MARCOS 

CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: SACOLAO E SUPERMERCADOS 

POPULAR LTDA Visto etc., 1. A concessão da gratuidade da justiça, como 

fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato objetivo, que se 

limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na petição inicial, de 

que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas do 

processo e honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, 

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Contudo, o deferimento do 

beneficio da assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica 

pressupõe, como requisito indispensável, a existência de comprovação 

idônea, de que não detém condições de arcar com o pagamento das 

despesas do processo. A mera alegação de situação de impossibilidade 

de suportar os encargos financeiros do processo não desponta como 

elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: STF, EDcl no AI 

n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 31/03/2009; STF, 

AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Marco Aurélio, 

j. em 15/08/2002]. Portanto, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que a Reclamada apesar de ter trazido aos autos a relação 

de execuções fiscais, não comprovou, de forma categórica, que não tem 

condições financeiras para arcar com a quitação do preparo recursal, 

sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, indefiro o 

requerimento de concessão do beneplácito da assistência judiciária 

gratuita. 2. Assim, intime-se a Reclamada para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, realize o preparo do recurso, sob pena de 

deserção (Enunciado n.º 115 do FONAJE). 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000189-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1000189-81.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME EXECUTADO: VP 

COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME Vistos. Intime-se o 

exequente para juntar no feito cálculo atualizado do débito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, conclusos para deliberação. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 12 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000500-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ANASTACIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR C MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000500-72.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ALINE ANASTACIA 

DA SILVA LIMA REQUERIDO: JUNIOR C MONTEIRO DA SILVA Vistos etc. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. A parte reclamante, intimada para dar andamento ao 

feito, sob pena de extinção, quedou-se inerte (ID 10135633). Tal fato 

caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do 

CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto este feito, sem resolução do 

mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 01 de dezeembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004229-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA JOSEVANE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida acerca do teor da sentença proferida, bem como 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 09 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004574-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO DENICOLO (REQUERENTE)

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004574-72.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ALBANO 

DENICOLO, DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Os autores alegam, em 

síntese, que ingressaram com ação monitória, buscando o cumprimento de 

obrigação de pagar a quantia de R$ 5.732,06, em desfavor de Pedro 

Barbosa Martins, a qual foi protocolizada via protocolo integrado (existente 

à época) em 11/10/2012, nesta comarca, com destino à Comarca de 

Cuiabá-MT, conforme cópia da inicial com recibo de protocolo em ID 

4374222. Afirmam que, anexo à inicial, constava procuração, contrato 

social da empresa requerente, comprovante de inscrição no CNPJ, o título 

de crédito devolvido ORIGINAL, planilha de atualização do valor, 

declaração de hipossuficiência, guia do protocolo integrado e seu 

respectivo comprovante de pagamento. Aduzem que a ação proposta não 

foi distribuída em virtude de extravio da inicial e seus inclusos 

documentos, e, a despeito disso, protocolizaram pedido de providências 

em 27/11/2013, e, em 29/11/2013, foi proferido despacho determinando 

que a responsável do cartório distribuidor prestasse esclarecimentos 

sobre o caso, o qual foi respondido em 07/03/2014, informando que o 

protocolo fora efetuado por servidora terceirizada, e que, em contato com 

a Comarca de Cuiabá, fora informada de que a petição dos autores não 

chegou àquela comarca. Afirmam que, em 17/06/2014, propuseram ação 

de restauração dos autos, necessitando arcar com honorários 

advocatícions no montante de R$ 5.000,00. Todavia, tal ação não 

solucionou o impasse. Pleiteiam indenização por danos morais e materiais. 

Em contestação, o Estado de Mato Grosso limitou-se a rebater as 

alegações da inicial, sem, contudo, apresentar fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito dos autores. A responsabilidade civil impõe como 

imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o pretenso 

dano e a conduta perpetrada pelo agente - independentemente da 

existência de dolo ou culpa, bem como irrelevante tratar-se de ato omisso 

ou comissivo -, evidência necessária em todas as hipóteses, pois, sem 

tais elementos, não haveria o relatado prejuízo imaterial. Nos termos do art. 

37, §6º, da Constituição da República: Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte: 

(...) §6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas 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. 

Ante a citada norma, possível perceber a hipótese dos autos reclama a 

adoção da teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual o dever de 

indenizar decorre da demonstração do fato administrativo, do dano e do 

nexo de causalidade; contudo, a responsabilidade objetiva do Estado foi 

adotada pela ótica do risco administrativo, o que afasta a teoria do risco 

integral, segundo o qual a responsabilidade sempre seria objetiva, 

independente das circunstâncias. A marca característica da 

responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta 

estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator 

culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade 

objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três 

pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, 

assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou 

omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder 

Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a 

pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela 

má escolha do agente (culpa in eligendo) ou pela má fiscalização de sua 

conduta (culpa in vigilando). O segundo pressuposto é o dano. Já vimos 

que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja 

provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o 

dano patrimonial como o dano moral. Logicamente, se o dito lesado não 

prova que a conduta estatal lhe causou prejuízo, nenhuma reparação terá 

a postular. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de 

causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao 

lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da 

conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o 

dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à 

Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; 

inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo 

causal. Essa é a razão por que não se pode responsabilizar o Estado por 

todos os danos sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorrem 

de fato de terceiro ou de ação da própria vítima. (...) No risco 

administrativo, não há responsabilidade civil genérica e indiscriminada: se 

houver participação total ou parcial do lesado para o dano, o Estado não 

será responsável no primeiro caso e, no segundo, terá atenuação no que 

concerne a sua obrigação de indenizar. Por conseguinte, a 

responsabilidade civil decorrente do risco administrativo encontra limites. 

(...) A questão relativa à prova leva, primeiramente, em conta a defesa do 

Estado na ação movida pelo lesado. Diante dos pressupostos da 

responsabilidade objetiva, ao Estado só cabe defender-se provando a 

inexistência do fato administrativo, a inexistência de dano ou a ausência 

do nexo causal entre o fato e o dano. Mas há ainda outro fator que 

merece ser analisado. A pretensão formulada pelo indivíduo para obter do 

Estado a reparação de prejuízos atenua em muito o princípio de que o 

ônus da prova incumbe a quem alega (onus probandi incumbit ei que dicit, 

non qui negat). Se o autor da ação alega a existência do fato, o dano e o 

nexo de causalidade entre um e outro, cabe ao Estado-réu a contraprova 

sobre tais alegações. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 

Direito Administrativo. 24ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 

2010. páginas 516; 523 e 525) Consoante a norma acima mencionada, em 

razão da adoção da teoria do risco administrativo, deve haver 

demonstração do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dali 

decorrente, independentemente da comprovação da ocorrência de culpa, 

uma vez que o requisito essencial é a demonstração o prejuízo suportado 

em razão da conduta do Poder Público, seja esta omissiva ou comissiva. 

Diante de tal cenário normativo importante destacar, assim, que não 

apenas sobressai a relevância da teoria do risco administrativo - o que 

impõe a impossibilidade de reconhecimento do caráter absoluto da 

responsabilidade civil objetivo do Estado -, como também necessária a 

demonstração de que o resultado decorreu de fato de terceiro ou de ação 

da própria vítima. Nesses termos, reportando-me à prova colacionada nos 

autos, extrai-se que a pretensão indenizatória formulada pela parte autora 

está ancorada em evento relativo ao extravio de inicial de ação monitória 

instruída com o título de crédito original, o que gerou a impossibilidade de 

receber o valor que lhe era devido. Da análise do conjunto probatório, em 

especial os documentos juntados em IDs 4374222, 4374223, 4374225, 

4374232, 4374230, 4374234, e 4374235, extrai-se que a inicial de ação 

monitória foi protocolizada nesta comarca, via protocolo integrado, e, após 

pedido de providências, ante a demora na distribuição na Comarca de 

Cuiabá, bem como a notícia de que a inicial e os respectivos documentos 

não terem chegado ao destino, foi proposta ação de restauração de 

autos, sem êxito. Ademais, com a perda do título de crédito original, o 
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ajuizamento de nova ação monitória restou impossível, diante da exigência 

da cártula para a propositura da mesma. Nesse sentido: EMENTA: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AÇÃO 

MONITÓRIA. IMPOSSIBILDIADE DE JUNTADA DE CHEQUES ORIGINAIS. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO – MANTIDA. 

OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 1. O Embargante sustenta que a decisão 

recorrida teve por fundamento a ausência dos originais dos cheques que 

serviram de suporte para a ação monitória, bem como a ausência de 

justificativa quanto a impossibilidade de juntada dos originais. 2. Na 

verdade, o acórdão embargado resultou da apreciação da preliminar de 

carência de ação, uma vez que o Apelado/Embargante, ao ajuizar a ação 

monitória, deixou de coligir os originais dos cheques objeto da cobrança. 

3. Tal conclusão emergiu em face da consideração de que o Embargante 

ao instruir a ação monitória apenas com cópias não autenticadas dos 

cheques emitidos, bem como diante da ausência de justificativa plausível 

quanto a impossibilidade de juntar os originais dos cheques não atendeu 

aos requisitos da ação monitória. 4. Desse modo, houve, evidentemente, 

no acórdão embargado, consideração acerca do questionamento feito 

pelo recorrente quanto a impossibilidade de juntada dos cheques originais, 

sobretudo porque, o próprio embargante declarou que endossou os 

cheques em favor do embargado. 5. Por outro lado, esta Câmara ao 

concluir pelo acolhimento da preliminar de carência de ação, extinguindo o 

processo, sem resolução de mérito, não incorreu em violação aos 

preceptivos constitucionais e processual prequestionados pelo 

Embargante, de modo que inexiste no acórdão as omissões que o 

Embargante quer impingir ao julgado. 6. Embargos conhecido, mas 

improvidos por decisão unânime. (TJPI | Apelação Cível Nº 

2014.0001.006722-1 | Relator: Des. José James Gomes Pereira | 2ª 

Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 01/03/2016) MONITÓRIA. 

CÓPIAS DOS CHEQUES. AUSÊNCIA DOS ORIGINAIS DOS TÍTULOS. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DESFAZIMENTO DAS 

CÁRTULAS. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Precedentes deste TJSP. RECURSO PROVIDO. 

(TJSP, APL 90004932420118260037, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Relator: Des. Alberto Gosson, j, 30/03/2015, Dje 01/04/2015) Alie-se a 

isso, ao fato de que a alegação do réu no sentido de atribuir 

responsabilidade pelo ocorrido a terceiro, o que afastaria a aplicação da 

teoria do risco administrativo não se justifica, haja vista a ausência de 

comprovação nesse sentido, motivo pelo qual se impõe o decreto de sua 

responsabilidade. Quanto aos danos materiais, há ausência de prova 

quanto aos mesmos, uma vez que somente consta a descrição do título de 

crédito na cópia da inicial juntada aos autos, carecendo de maiores provas 

quanto aos danos materiais sofridos. No tocante aos honorários 

advocatícios que a autora Denicoló & Beutler LTDA – ME, verifico que o 

ônus de arcar com os honorários contratuais é daquele que contrata, não 

sendo possível acolher a pretensão de repassar esse débito. Outrossim, 

os danos morais são evidentes e não contemplam meros aborrecimentos 

ou dissabores, mesmo porque, consubstanciam-se na própria 

preocupação diante do extravio dos documentos. Sobre a matéria, 

pertinente a transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na 

concepção moderna da teoria de reparação de danos morais prevalece de 

início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por 

força do simples fato da violação. Com isto, verificado o evento danoso, 

surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, uma vez que presentes os 

pressupostos de direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 

- p. 202). Não existe forma objetiva de aferir e quantificar o 

constrangimento e o abalo psíquico decorrente do ato praticado pela ré. 

Quanto à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60) Em casos desta 

natureza, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da 

indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto 

impossível, materialmente, nesta seara alcançar essa equivalência. O 

numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo 

sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para 

dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela 

maior, diante de situações como a descrita nestes autos. O ressarcimento 

pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal 

causado, e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. 

Assim é que, tomando em consideração todos os aspectos apontados 

acima, bem como a condição das partes litigantes, considero que o 

montante de R$ 4.000,00 a cada autor é o bastante para ressarcir o autor 

pelos danos morais sofridos. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 4.000,00 a ALBANO DENICOLÓ, corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 4.000,00 a DENICOLÓ & BEUTLER 

LTDA – ME, corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da 

data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu 

arbitramento; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de janeiro de 2018. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000209-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES BINOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ R TIRLONI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000209-72.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: MAURICIO 

FERNANDES BINOTTI EXECUTADO: LUIZ R TIRLONI - ME Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte exequente, intimada para dar andamento ao feito (ID 

9140101), quedou-se inerte (ID 9535812). Tal fato caracteriza abandono 

do processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO ASCARI (REQUERENTE)

THAISE FIORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO)

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)
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CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

04/04/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA FERNANDA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001416-72.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAYRA FERNANDA 

DA SILVA DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010603-53.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENITA DOS SANTOS LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010603-53.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: LENITA DOS SANTOS LIMA Vistos etc. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a extinção do feito em 

razão dos títulos de crédito objetos do presente feito terem sido objeto de 

acordo em outro processo, conforme consta em termo de audiência de id 

8313978. Tal informação acarreta desistência da ação. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de setembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 11 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-55.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE ALMEIDA E SILVA NACHIBAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA FERNANDA DIAS AZOIA OAB - MT0016273A (ADVOGADO)

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010006-55.2013.8.11.0045 REQUERENTE: ELIANE DE 

ALMEIDA E SILVA NACHIBAL REQUERIDO: TRANSPORTES SATELITE 

LTDA - ME Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante não foi 

encontrada no endereço constante do processo (art. 19, § 2º, da Lei 

9.099/95). Isso caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 

485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto este feito, sem 

resolução do mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 20 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANA CHRISTINA PAOLINELLI DINIZ OAB - SP182302 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

autora/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 09 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001761-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA BORTOLASSI ALBERTI (EXECUTADO)

JOEL NOERI ALBERTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001761-72.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: SIRLEI SOMAVILLA 

GRANOSKI EXECUTADO: ANDREIA CRISTINA BORTOLASSI ALBERTI, 

JOEL NOERI ALBERTI Vistos. Ante o decurso do tempo, intime-se a 

exequente a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 10 (dez) 

dias, para possibilitar a análise do pedido constante no id. 9420800. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, 24 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003491-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDIS MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003491-84.2017.8.11.0045 REQUERENTE: HEIDIS MIRANDA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que 

apresentasse comprovante de residência em seu nome (ID 10711520), 

documento indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo, 

infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do NCPC/2015. 

Ressalto que o comprovante apresentado em ID 9799815, p. 1, é muito 

antigo, vez que datado de maio de 2017, e a ação foi ajuizada em 

setembro de 2017. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I 

cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de 

fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005005-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005005-72.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

DA SILVA SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que 

apresentasse comprovante de residência em seu nome (ID 11048600), 

documento indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo, 

infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do NCPC/2015. 

Ressalte-se que o comprovante de endereço juntado em ID 11037842, 

p.14-15 não é valido para fixação de competência territorial. Ante o 

exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de fevereiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-36.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA CARNEIRO FLORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Tendo em vista que a decisão proferida nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as execuções, extrajudiciais 

ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou definitivas contra a 

empresa devedora, que prorrogou-se por força do agravo de instrumento 

de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, proferido pela 8ª Câmara Cível da 

Comarca do Rio de Janeiro, suspendo o presente cumprimento pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta dias) úteis. Aguarde-se o decurso do prazo na 

Secretaria. Com o fim do prazo, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 

Intimem-se. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011081-61.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Tendo em vista que a decisão proferida nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as execuções, extrajudiciais 

ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou definitivas contra a 

empresa devedora, que prorrogou-se por força do agravo de instrumento 

de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, proferido pela 8ª Câmara Cível da 

Comarca do Rio de Janeiro, acolho o pedido de de prorrogação, devendo o 

presente cumprimento ficar suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta 

dias) úteis. Portanto aguarde-se o decurso do prazo na Secretaria. Com o 

fim do prazo, intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intimem-se. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 26 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-44.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VALENTE GRACIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Tendo em vista que a decisão proferida nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as execuções, extrajudiciais 

ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou definitivas contra a 

empresa devedora, que prorrogou-se por força do agravo de instrumento 

de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, proferido pela 8ª Câmara Cível da 

Comarca do Rio de Janeiro, o presente cumprimento permanecerá 

suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) úteis. Portanto 

aguarde-se o decurso do prazo na Secretaria. Com o fim o prazo, 

intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção. Intimem-se. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010431-48.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI CLAIR SOSCHINSKE PITSCHEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Tendo em vista que a decisão proferida nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as execuções, extrajudiciais 

ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou definitivas contra a 

empresa devedora, que prorrogou-se por força do agravo de instrumento 

de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, proferido pela 8ª Câmara Cível da 

Comarca do Rio de Janeiro, o presente cumprimento permanecerá 

suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) úteis. Portanto 

aguarde-se o decurso do prazo na Secretaria. Com o fim o prazo, 

intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto ao prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção. Intimem-se. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002961-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELA GIACOMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Tendo em vista que a decisão proferida nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as execuções, extrajudiciais 

ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou definitivas contra a 

empresa devedora, que prorrogou-se por força do agravo de instrumento 

de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, proferido pela 8ª Câmara Cível da 

Comarca do Rio de Janeiro, acolho a manifestação da requerida para o fim 

de suspender a presente ação pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) 

úteis. Portanto aguarde-se o decurso do prazo na Secretaria. Com o fim o 

prazo, intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intimem-se. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 26 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002816-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

4/04/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002600-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DERBI BIRATAN DE LIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002600-63.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289). Parte Autora: 

REQUERENTE: DERBI BIRATAN DE LIZ Parte Ré: REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LUCAS DO RIO VERDE, 9 

de fevereiro de 2018. Intimação do advogado da parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal. CRISTINA VARGAS REIS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23355 Nr: 1197-28.2007.811.0045

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORRETO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:MT/9.301, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos nos termos da decisão de p. 203, para 

intimar o exequente com fim de que se proceda à atualização do débito e 

do valor dos bem penhorado, bem como das custas processuais, no 

prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82816 Nr: 2252-38.2012.811.0045

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAB, JRB, MSB, LCB, ALB, IDBS, AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTTSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE OLIVEIRA - 

OAB:PR/11.284

 Vistos em correição.

Processo em ordem, cumpra-se o despacho retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 138196 Nr: 2368-68.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON DOS SANTOS MELO PEÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V REFLORESTAMENTO LTDA, Rivaldo dos 

Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA APARECIDA SANTOS - 

OAB:PR/58.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO.

Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) 

dias a presente será devolvida independentemente de cumprimento.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta.

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens.

Anotações e baixas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 140904 Nr: 3950-06.2017.811.0045
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY BRUNO ROSKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.22. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 138196 Nr: 2368-68.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON DOS SANTOS MELO PEÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V REFLORESTAMENTO LTDA, Rivaldo dos 

Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA APARECIDA SANTOS - 

OAB:PR/58.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 856 Nr: 5-80.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 impulsiono os autos para intimação das partes para requererem o que 

entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 855 Nr: 4-95.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 Impulsiono os autos para intimação das partes para requererem o que 

entender de direito no prazo de 15 dias.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000168-12.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000168-12.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

Considerando que a presente ação fora endereçada ao Juizado Especial, 

porém fora erroneamente distribuída na 1º Vara desta comarca, declino da 

competência para os Juizados Especiais. Determino a remessa do 

presente feito ao Juizado Especial da comarca de Água Boa. Cumpra-se. 

Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000169-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000169-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

Considerando que a presente ação fora endereçada ao Juizado Especial, 

porém fora erroneamente distribuída na 1º Vara desta comarca, declino da 

competência para os Juizados Especiais. Determino a remessa do 

presente feito ao Juizado Especial da comarca de Água Boa. Cumpra-se. 

Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000179-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS FERNANDES MENEGATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000179-41.2018.8.11.0021 AUTOR: MAYCON 

DOUGLAS FERNANDES MENEGATTI Malgrado tenha a parte autora 

requerido os benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela 

inicial a existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000891-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDZI TSO OMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000891-65.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PEDZI 

TSO OMO XAVANTE Considerando o teor da certidão inserida no Id nº 

11655992, devolvo os autos a Secretaria para as providências cabíveis. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-86.2018.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

VALORIZA AGRONEGOCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROSA DE OLIVEIRA OAB - MG107027 (ADVOGADO)

POLLYANA CRISTINA PEREIRA BORGES OAB - MG121212 (ADVOGADO)

CRISTIANO CORREA NUNES OAB - MG85493 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000176-86.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

VALORIZA AGRONEGOCIOS LTDA Estando o feito, aparentemente, em 

conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o 

credor à quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o 

executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a quitação do 

débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, parágrafo 1º) ou, se for o 

caso, a apresentação de embargos à execução no prazo de 15 (quinze) 

dias (artigo 915 caput). O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação), enquanto o 

termo inicial para a apresentação dos embargos será o do artigo 231 do 

Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a benesse do artigo 

229 do diploma citado. Acaso intencione o executado apresentar 

embargos à execução, deverá fazê-lo por meio de distribuição por 

dependência ao presente feito, o qual será autuado em apartado, devendo 

a resistência ser instruída com cópias das peças processuais relevantes. 

Fixo desde já os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

do montante do débito, a par do que preceitua o artigo 827 do Código de 

Processo Civil, patamar este que será reduzido pela metade no caso de 

tempestivo e integral pagamento (artigo 827, parágrafo 1º) ou elevado até 

o montante de 20% (vinte por cento) no caso de rejeição dos embargos ou 

se houver significativa dificuldade no atingimento da finalidade do 

procedimento, considerando para tal o trabalho realizado pelo causídico 

representante do exequente. Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BRESOLIN SILVEIRA (EXECUTADO)

VARLEI ZIMMER SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001347-15.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RURAL 

CANARANA LTDA Diante da ausência de resistência à execução, 

intime-se a exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MENDONCA DOS SANTOS OAB - GO39573 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000292-29.2017.8.11.0021 AUTOR: JOAO ALVES 

DOS SANTOS 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 

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 
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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 à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MENDONCA DOS SANTOS OAB - GO39573 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000292-29.2017.8.11.0021 AUTOR: JOAO ALVES 

DOS SANTOS 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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 260 de 547



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 à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DIVINO FERREIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000249-92.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Diante da certificação de que o 

executado não indicou bens à penhora, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000607-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE (EXECUTADO)

ISMAEL DAVID DE REZENDE (EXECUTADO)

DIVINO LUIZ DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000607-57.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Considerando que o presente feito já fora extinto, 

restando somente a intimação/citação do recorrido para apresentação de 

razões recursais, e restando esta infrutífera, determino a remessa dos 

presentes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

análise recursal. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHALON DIESEL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000055-92.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Defiro o pedido de penhora dos imóveis 

mencionados na petição constante no ID 11397081, quais sejam: 1. Imóvel 

objeto da matrícula n.º 4.602 – registrado no Serviço Imobiliário da 

Comarca de Água Boa – MT; 2. Imóvel objeto da matrícula n.º 6.543 – 

registrado no Serviço Imobiliário da Comarca de Querência – MT; 3. Imóvel 

objeto da matrícula n.º 3.825 – registrado no Serviço Imobiliário da 

Comarca de Ribeirão Cascalheira – MT; Expeça-se mandado para a 

penhora do primeiro, devendo os restantes serem penhorados por 

intermédio da expedição de carta precatória. Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte 

antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino 
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que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado que, se 

houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não 

for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar 

nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001607-92.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Defiro o pedido constante no ID 11258786 e determino a 

expedição de carta precatória para a comarca de Campo Verde, Estado 

de Mato Grosso, para a tentativa de citação do executado no endereço ali 

mencionado. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000710-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000710-64.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ESTADO 

DE MATO GROSSO Defiro o pedido constante no ID 11177047 e determino 

a citação do executado no endereço ali mencionado. Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35340 Nr: 4353-91.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beronice Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos se 

renuncia ou não ao excedente à 60 (sessenta) salários mínimos, ou se 

opta pela expedição de Precatório ao TRF1, tendo em vista que o valor 

atualizado do débito executado ultrapassa o valor limite para a expedição 

de RPV, conforme dantes peticionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32259 Nr: 1259-38.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jolmir Antoninho Pezzini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇAÕ VIA DJE: a intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca das 

alegações do Perito juntadas às fls. 801/804 dos autos, requerendo o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97261 Nr: 636-95.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Luiz Alves de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Estado do 

Paraná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia da interposição de recurso de Agravo de Instrumento e, 

em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

 Segue, anexo, as informações prestadas ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Aguarde-se o julgamento do Agravo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100364 Nr: 2437-46.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribamar de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de transferência conforme postulado às fls. 90, eis que 

não há qualquer comprovação de que tal pessoa tenha autorização para 

quaisquer recebimentos.

 Intime-se novamente a parte para que sane o defeito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101031 Nr: 2841-97.2015.811.0021

 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: Celina Neves Messias Lima, Odair Pereira Lima, 

Ademilson Neves Messias, Maria Aparecida Neves Messias, Elizabete 

Neves Messias, Mislene Neves, Celina Neves Messias Lima, Ceci Maria 

Neves Messias, Lucilene Neves Messias, Selma Maria Neves Messias 

Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Neves Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia da interposição de recurso de Agravo de Instrumento e, 

em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

 Segue, anexo, as informações prestadas ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Aguarde-se o julgamento do Agravo.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107487 Nr: 1040-15.2016.811.0021

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

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

 PARTE AUTORA: José Lopes da Luz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 11283A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia do pagamento da requisição de pequeno valor referente 

aos honorários advocatícios, intime-se o advogado do requerente para 

que informe uma conta bancária para transferência de valores.

 Após, aguarde-se o pagamento do principal.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000164-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

DIVINO LUIZ DE REZENDE (EXECUTADO)

MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000164-72.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Nos termos dos artigos 829, 914 e 915, todos do Código 

de Processo Civil, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros, custas e 

honorários advocatícios – ou para, no prazo de 15 (quinze) dias, opor-se 

à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, 

depósito ou caução. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder de 

imediato à penhora de bens do executado – imóveis ou móveis que 

estejam em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se 

pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o respectivo auto, dele 

intimando, na mesma oportunidade, o executado, que deverá especificar 

se deseja ou não o depósito dos bens, conforme preceitua o parágrafo 1º 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. O oficial de justiça, não 

encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 (duas) vezes em 

dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos termos do artigo 830 

caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par do que 

dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar ciente o 

executado que, no caso de pagamento integral no prazo inicialmente 

referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do artigo 827, 

parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. No mais, defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, 

conforme requerido na inicial. Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000920-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PADILHA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHESYKA TELES PADILHA OAB - MT0019357A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA PEZZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000920-18.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

VALDOMIRO PADILHA DE LIMA Conforme demonstra o extrato retro 

juntado, o bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou 

parcialmente cumprido. Sendo assim, intime-se a parte executada na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para nos termos 

do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, comprovar no 

prazo de 05 (cinco) dias que: I – as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis e/ou; II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros. Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias. Sem prejuízo, intime-se a parte executada a indicar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, quais são e onde estão os bens 

sujeitos à penhora e os respectivos valores, exibindo prova da 

propriedade e eventual certidão negativa de ônus. Por fim, oficie-se ao 

Tabelionato de Notas e Protestos desta Comarca para que leve a protesto 

o título judicial executado nestes autos. Cumpridas as diligências acima, 

voltem-me conclusos para as providências constantes do artigo 854, § 4º. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000786-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (EMBARGANTE)

JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000786-88.2017.8.11.0021 EMBARGANTE: 

MAURICIO CARDOSO TONHA, JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA 

Tratam-se os presentes autos de ação extinta sem resolução de mérito 

onde, intimada da sentença, a parte dela apelou. Neste caso, necessária 

se faz a análise acerca da possibilidade do exercício de juízo de 

retratação, conforme determina o artigo 485, parágrafo 7º do Código de 

Processo Civil. Porém, analisando a decisão, verifica-se que os 

argumentos nela empreendidos resistem aos fundamento apelativos, de 

forma que mantenho a decisão atacada. Estando a petição do recurso de 

apelação à contento, conforme determinam as normativas de regência - 

artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, determino o seu recebimento, 

independentemente de prévio juízo de admissibilidade, nos termos do 

artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Quanto aos efeitos 

em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – pelas disposições 

de Código de Processo Civil em vigor - independem de determinação do 

juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o caso de aplicação 

do artigo 1.012 do regramento mencionado. Por analogia ao artigo 331, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, determino a citação do 

requerido para, querendo, colacionar as suas contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do diploma legal 

referido. Transcorrido o prazo adrede, independentemente de 
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manifestação da parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente para a admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no 

feito (artigo 1.010, parágrafo 3º). Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA BALDISSERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA BALDISSERA OAB - SC12480 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO 1 OFICIO DE AGUA BOA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001371-43.2017.8.11.0021 AUTOR: TEREZINHA 

MARIA BALDISSERA Tratam-se os presentes autos de ação extinta sem 

resolução de mérito onde, intimada da sentença, a parte dela apelou. 

Neste caso, necessária se faz a análise acerca da possibilidade do 

exercício de juízo de retratação, conforme determina o artigo 485, 

parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Porém, analisando a decisão, 

verifica-se que os argumentos nela empreendidos resistem aos 

fundamento apelativos, de forma que mantenho a decisão atacada. 

Estando a petição do recurso de apelação à contento, conforme 

determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, 

determino o seu recebimento, independentemente de prévio juízo de 

admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser recebido, 

tais atualmente – pelas disposições de Código de Processo Civil em vigor - 

independem de determinação do juízo de primeiro grau, operando-se ope 

legis, sendo o caso de aplicação do artigo 1.012 do regramento 

mencionado. Por analogia ao artigo 331, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, determino a citação do requerido para, querendo, 

colacionar as suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do diploma legal referido. 

Transcorrido o prazo adrede, independentemente de manifestação da 

parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º). Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001805-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001805-32.2017.8.11.0021 AUTOR: WILSON 

MOREIRA DOS SANTOS Compulsando os autos, verifico ser necessária a 

realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como perito médico o 

Dr. Frederico Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone (66) 3401-1983, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 466 do Código de Processo Civil). A data da realização da perícia 

deverá ser indicada pelo perito nomeado e certificada nos autos, ocasião 

em que o Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem 

como o local e o horário agendado. Com fundamento na Resolução n. 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na 

Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do 

Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado 

pelo perito, INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada 

para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC). As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição 

do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, 

depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, 

conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o 

competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como 

preceitua a normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Após as manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, 

venham-me os autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

conforme prevê na primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001708-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SALVADORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001708-32.2017.8.11.0021 AUTOR: ANDRE 

SALVADORI Compulsando os autos, verifico ser necessária a realização 

de prova pericial. Nesse passo, nomeio como perito médico o Dr. Frederico 

Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone (66) 3401-1983, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do Código de Processo Civil). A data da realização da perícia deverá 

ser indicada pelo perito nomeado e certificada nos autos, ocasião em que 

o Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem como o 

local e o horário agendado. Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de 

Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito 

em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado pelo perito, 

INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC). As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição 

do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, 

depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, 

conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o 

competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como 

preceitua a normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Após as manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, 

venham-me os autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

conforme prevê na primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002014-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID WILSMANN (AUTOR)

HEINZ WILSMANN (AUTOR)
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MARIA DA GRACA ORTIZ WILSMANN (AUTOR)

KLAUS WILSMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO ALVES DA COSTA FILHO OAB - GO37238 (ADVOGADO)

GUSTAVO ENEAS JORGE OAB - GO25386 (ADVOGADO)

GERCINO CARLOS ALVES DA COSTA OAB - GO27372 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002014-98.2017.8.11.0021 AUTOR: HEINZ 

WILSMANN, INGRID WILSMANN, MARIA DA GRACA ORTIZ WILSMANN, 

KLAUS WILSMANN Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. 

Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos aos autos 

elementos robustos para a averiguação de tal situação. Portanto, resta 

fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o 

que segue: A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Isso 

porque o que se pretende discutir nos autos é uma confissão de dívida 

oriunda de significativos empréstimos bancários efetivados pelos 

requerentes, destinado à implementar suas atividades como produtores 

rurais. Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos 

documentos acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que 

demonstra que realmente não detém o requerente o direito às benesses 

da gratuidade. Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente 

comprovar-se de alguma maneira que detém o requerente uma condição 

financeira tal que, alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de 

sua possibilidade de arcar com as custas processuais, demonstre que a 

declaração acostada aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele 

ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299 caput do 

Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal 

Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à ação de inserir em um 

documento particular (a declaração de insuficiência) uma declaração falsa 

(a própria matéria do documento) com o fim de alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante (a condição financeira do requerente, para 

fins de concessão de assistência). Diante de todo o exposto, nego o 

pedido de assistência judiciária efetivado pelo requerente. Intime-o para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento 

de custas, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção 

da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 

102 caput e 290 caput, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001566-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001566-28.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Tratam-se os presentes autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 265 de 547



de feito onde, não sendo possível o impulsionamento devido, foram eles 

conclusos. O artigo 2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil) especifica que: Art. 2o O processo começa por 

iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções 

previstas em lei. Por impulso oficial deve-se considerar que, sendo o 

processo um instituto de direito público, é natural que o juiz dê andamento 

ao procedimento independentemente da provocação das partes, eis que o 

princípio da inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o 

processo. Analisando os presentes autos, é possível perceber que o 

impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja 

porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no 

presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, vindo os 

autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no 

feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o arquivamento 

definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico 

e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de 

regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º Edição da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – 

CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao 

FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a 

integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa 

de desarquivamento. Sem condenação em custas ou honorários 

advocatícios na presente fase processual. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000380-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SAO FRANCISCO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO ROSA OAB - GO23935 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PIMENTA DA SILVA (RÉU)

MARCONNI PIMENTA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência:  autos n.º  1000380-67.2017.8.11.0021 AUTOR : 

AGROPECUARIA SAO FRANCISCO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

Malgrado não haja mais juízo de admissibilidade recursal pelo juízo de 

primeiro grau, fato é que a apelação apresentado pelos requeridos não 

pode ser processada. Isso porque, conforme constara na decisão 

anterior, esta somente resolvera parcialmente o mérito da demanda, 

sendo, portanto, uma decisão parcial de mérito. Por expressa disposição 

legal, (artigo 356, parágrafo 5º do Código de Processo Civil), tal decisão é 

impugnável por meio do recurso de Agravo de Instrumento. Assim, deixo 

de determinar o processamento da apelação acostada aos autos, eis que 

ainda não finda a jurisdição do juízo de primeiro grau e determino que seja 

certificado nos autos a preclusão da decisão anterior, bem como eventual 

ausência de manifestação das partes acerca dos pontos controvertidos e 

provas. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Água Boa, 9 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000380-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SAO FRANCISCO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO ROSA OAB - GO23935 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PIMENTA DA SILVA (RÉU)

MARCONNI PIMENTA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência:  autos n.º  1000380-67.2017.8.11.0021 AUTOR : 

AGROPECUARIA SAO FRANCISCO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

Malgrado não haja mais juízo de admissibilidade recursal pelo juízo de 

primeiro grau, fato é que a apelação apresentado pelos requeridos não 

pode ser processada. Isso porque, conforme constara na decisão 

anterior, esta somente resolvera parcialmente o mérito da demanda, 

sendo, portanto, uma decisão parcial de mérito. Por expressa disposição 

legal, (artigo 356, parágrafo 5º do Código de Processo Civil), tal decisão é 

impugnável por meio do recurso de Agravo de Instrumento. Assim, deixo 

de determinar o processamento da apelação acostada aos autos, eis que 

ainda não finda a jurisdição do juízo de primeiro grau e determino que seja 

certificado nos autos a preclusão da decisão anterior, bem como eventual 

ausência de manifestação das partes acerca dos pontos controvertidos e 

provas. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Água Boa, 9 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001866-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODAIR ZONTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO MARQUES OAB - SP269871 (ADVOGADO)

EDSON FERNANDO RAIMUNDO MARIN OAB - SP213652 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MARQUES DE PADUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001866-87.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSE 

ODAIR ZONTA Na decisão anterior fora à parte negado os benefícios da 

gratuidade judiciária. No entanto, mesmo devidamente cientificado de tal 

decisão e mesmo já tendo transcorrido o prazo para o pagamento das 

referidas custas, o autor não a recolheu a, pelo compulso dos autos, 

vemos que não há qualquer decisão superior suspendendo os efeitos do 

decisum antes referido. Assim, na presente fase processual, vemos que o 

caso é de extinção do processo, eis que o artigo 290 caput do Código de 

Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias. Percebe-se por uma vaga leitura do regramento referido que a mera 

ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o cancelamento da 

distribuição. Por preparo deve-se entender todas as custas processuais. 

No caso dos autos, vê-se que a parte autora fora intimada para 

recolhimento das custas mas quedou-se inerte. Portanto, vemos que o 

caso em apreço é de extinção do processo, com o cancelamento da 

distribuição. Insta ainda consignar que, diferentemente do que prevê o 

Código de Processo Civil no artigo 485, parágrafo 1º, a extinção do 

processo por ausência de recolhimento de custas independe de prévia 

intimação da parte, consoante assentado entendimento jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 59142 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0170053-9 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO 

DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da distribuição da 

impugnação ao cumprimento de sentença por falta de preparo. Nos casos 

em que não instaurada a relação jurídica processual, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá 

determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e seu 

consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação do 

impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC. 

Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, com 

aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 
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Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001965-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001965-57.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. A parte autora, 

antes de ser efetivada a válida citação do réu, peticionou pela desistência 

da ação. A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 90 caput do 

diploma adjetivo pátrio, condeno o autor no pagamento das custas e 

despesas processuais. Deixo de condenar o autor no pagamento de 

honorários advocatícios, ante a inexistência da formação da relação 

jurídico processual. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001903-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA VIEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL GOMES CALIXTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001903-17.2017.8.11.0021 REQUERENTE: QUEILA 

VIEIRA DE PAULA Na decisão anterior fora à parte negado os benefícios 

da gratuidade judiciária. No entanto, mesmo devidamente cientificado de tal 

decisão e mesmo já tendo transcorrido o prazo para o pagamento das 

referidas custas, o autor não a recolheu a, pelo compulso dos autos, 

vemos que não há qualquer decisão superior suspendendo os efeitos do 

decisum antes referido. Isso porque, malgrado tenha a requerente 

noticiado a interposição de Agravo de Instrumento, em consulta ao sistema 

PJE/TJMT de 2º Grau, não fora localizado qualquer recurso em nome das 

partes, não tendo sido noticiada qualquer decisão suspensiva. Assim, na 

presente fase processual, vemos que o caso é de extinção do processo, 

eis que o artigo 290 caput do Código de Processo Civil é claro ao aduzir 

que: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma vaga 

leitura do regramento referido que a mera ausência de preparo da ação no 

prazo legal enseja o cancelamento da distribuição. Por preparo deve-se 

entender todas as custas processuais. No caso dos autos, vê-se que a 

parte autora fora intimada para recolhimento das custas mas quedou-se 

inerte. Portanto, vemos que o caso em apreço é de extinção do processo, 

com o cancelamento da distribuição. Insta ainda consignar que, 

diferentemente do que prevê o Código de Processo Civil no artigo 485, 

parágrafo 1º, a extinção do processo por ausência de recolhimento de 

custas independe de prévia intimação da parte, consoante assentado 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no 

AREsp 59142 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 

544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM 

FACE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. 

IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da 

distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença por falta de 

preparo. Nos casos em que não instaurada a relação jurídica processual, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, 

o juiz deverá determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e 

seu consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação 

do impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do 

CPC. Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, 

com aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000160-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELINO GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do ato deprecado, cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, comprovando o 

recolhimento com a juntada do comprovante do depósito nos autos, 

ficando ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 

(trinta) dias, a presente será devolvida sem cumprimento, conforme 

determina o Capítulo II. Seção 7. Art. 393 da CNGC deste Estado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001024-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEIA APARECIDA MACEDO PETTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA GUARATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001024-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RUDNEIA 

APARECIDA MACEDO PETTER Informações referentes ao Agravo de 
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Instrumento n. 1001046-97.2018.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data 

e encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), 

este Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, 

nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 

decisão de ID 10436563, certificando-se o necessário. Intimem-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em 

substituição

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001305-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA SOUZA LEITE OAB - MG0101856A (ADVOGADO)

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001356-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001481-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WAUTOMONHIDZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001440-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRA RO ODZAWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001439-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRA RO ODZAWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001445-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREBU RA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93767 Nr: 2974-76.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Nunes da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Diante da notícia do pagamento da requisição de pequeno valor referente 

aos honorários advocatícios, defiro o pedido de transferência conforme 

postulado às fls. 71.

 Segue, anexo, os extratos do alvará.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito 

quanto aos honorários advocatícios, julgo extinto o cumprimento de 

sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Aguarde-se o pagamento do principal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116566 Nr: 6550-09.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Lorenzon

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Somente será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I 

(frustração da intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser 

tempestiva, nos termos do parágrafo 1º.Acaso a parte intencione a 

intimação justificada no inciso II, deverá apresentar tal postulação no 

prazo de 05 (cinco) dias contados da presente intimação, com a 

comprovação respectiva, sob pena de preclusão.Acaso não esteja o 

peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, na oportunidade da 

apresentação da enumeração das testemunhas ou do pedido fundado no 

artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher antecipadamente as 

custas do ato, sob pena de deserção, diante da inteligência do artigo 82, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Saliento que o valor da diligência 

e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados 

na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada 

de 05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021,  o número ident i f icador  ser ia 

12345).Intimem-se. Cumpra-se.Água Boa, 15 de dezembro de 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96585 Nr: 210-83.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Junqueira de Paiva - 

OAB:30765/GO, Rossini Gomes Ferreira Ramos - OAB:29499/GO

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98275 Nr: 1226-72.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Bueno Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Considerando que há nos autos procuração específica com fira 

reconhecida, autorizo a expedição dos alvarás conforme postulado às fls. 

115.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás do principal e honorários 

advocatícios.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103247 Nr: 4299-52.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Florentina Gomes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que há nos autos procuração específica com fira 

reconhecida, autorizo a expedição dos alvarás conforme postulado às fls. 

54.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás do principal e honorários 

advocatícios.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106174 Nr: 346-46.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pezzini Zancanaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859/SP

 Inicialmente, defiro a transferência do valor principal à conta indicada às 

fls. 118.

 Segue, anexo, os extratos do alvará.

 Quanto aos valores depositados à título de caução, determino que a 

secretaria promova a sua vinculação aos presentes autos, vindo-me 

posteriormente conclusos para a expedição do alvará.

 Intime-se o executado para que pague o débito remanescente no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83548 Nr: 2385-55.2012.811.0021

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ronilda Candida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98538 Nr: 1383-45.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberléia Aparecida Pister da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Em cumprimento à decisão de fls. 58 expedi, na data de hoje, o alvará 

para transferência de valores.

 Segue, anexo, os extratos do alvará.

 Indefiro o pedido de nova pesquisa pelo sistema BACENJUD, eis que tal já 

fota recentemente efetivada.

 Intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000187-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000187-18.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ELZA 

PEREIRA GONCALVES DA SILVA Tratam-se os presentes autos de 

procedimento de jurisdição voluntária ajuizado por ELZA PEREIRA 

GOLÇALVES DA SILVA visando à interdição e a concessão de curatela 

provisória de LUIZ GONZAGA GONÇALVES, ambos qualificados no 

encarte processual. Em análise à petição inicial desta demanda, como 

consignado pela própria autora, existe outra demanda em curso em que a 

autora , Sra. Maria da Conceição Gonçalves ajuizou demanda de 

interdição com pedido de curatela provisória em face do ora réu Luiz 

Gonzaga Go lça lves ,  como se  ver i f i ca  no  PJE n . 

1001377-50.2017.8.11.0021, em trâmite nesta 2ª Vara da Comarca de 

Água Boa/MT. Fundamentação Feitas as considerações acima e sendo 

certo que, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 2º e 3º do Código de 

Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, bem como que se configura a 

litispendência, quando se repete ação, que está em curso. Em que pese a 

demanda não existir as mesmas partes, ocorre que, diante do fato de que 

a demanda possui natureza de jurisdição voluntária em que não se afigura 

o termo partes, mas sim interessados, tal requisito é dispensável, uma vez 

que tem, nesse caso, a finalidade de tutelar direitos de quem não possui 

capacidade plena para o exercícios dos atos da vida civil. Dessa maneira, 

nota-se que a autora nesta demanda, visa na realidade, a modificação da 

curatela provisória que foi deferida anteriormente à Sra. Maria da 

Conceição Gonçalves no PJE n. 1001377-50.2017.8.11.0021, devendo 

utilizar-se de meios para tal finalidade e não manejar ação identica em que 

se está discutindo a capacidade civil do interditando no aludido processo. 

Aliás, estabelece o art. 485, inciso V, que ocorre a extinção do processo, 

sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do 

mencionado dispositivo legal (art. 485), que o juiz conhecerá de ofício, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença 

de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V, VI e IX. Dispositivo Isto 

posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso V, § 3º, do CPC. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-97.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO ELYON LTDA - ME (EXECUTADO)

CELSO LUIS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado do promovente a 

fim de acompanhar o cumprimento da Carta precatória no juízo da comarca 

de Imbituva-PR, ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001410-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI WEISSHEIMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

DEUZENIR ARAUJO DA MATA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001410-40.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: DELCI 

WEISSHEIMER Tratam-se os presentes autos de ação de execução de 

título onde, citado o executado, este não adimpliu com o débito. Em sua 

ulterior petição nos autos, o exequente postulou pelo cumprimento de 

sentença, sem no entanto requerer qualquer medida executiva. Assim, 

considerando inicialmente que não há sentença a se cumprir e, 

secundariamente, que não fora requerida qualquer providência executiva, 

determino que seja o exequente intimado à manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, requerente medidas úteis ao deslinde processual, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-27.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON MATEUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FLAVIO CALDEIRA BOAVENTURA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010077-27.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

EBERSON MATEUS DOS SANTOS Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GRANDO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001621-76.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME Diante da atualização do endereço 

do requerido, determino que sejam os autos encaminhados à Conciliadora 

dos Juizados Especiais, para que proceda à marcação de nova 

solenidade de conciliação, citando-se o requerido no novel endereço 

constante nos autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-94.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLLA MONIKE CAVALCANTE MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010273-94.2016.8.11.0021 REQUERENTE: RAYLLA 

MONIKE CAVALCANTE MOTA Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000382-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELIS JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000382-37.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SUELIS 

JOSE DA SILVA Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000349-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000349-47.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: EDNA 

MENDES DA SILVA Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010272-12.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARGO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010272-12.2016.8.11.0021 REQUERENTE: DIEGO 

CAMARGO MARIANO Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono 

da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos 

presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

Termo de audiência

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-97.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO ELYON LTDA - ME (EXECUTADO)

CELSO LUIS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010331-97.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: 

SEBASTIAO ANTONIO LOPES Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 
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fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEONCIO RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000702-87.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: AMADO 

JOSE FERREIRA FILHO Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000120-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SILVA AGUIAR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Josiel Aparecido Barbosa (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000120-53.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: DANILO 

SILVA AGUIAR - ME Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 7 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-18.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON PAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000004-18.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JAKSON 

PAZ DA SILVA JUNIOR Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação 

em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

7 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000150-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FERRAZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000150-88.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUDIA 

PAIXAO IORA Inicialmente, determino que o trâmite processual ocorra sem 

o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme 

expressa disposição contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1.995. Estando o feito, aparentemente, em conformidade com 

o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o credor à 

quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o 

executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal e será 

perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento (artigo 18, inciso 

I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do executado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue na ao 

encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual (artigo 18, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso II, do 

diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como 

finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, 

parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e honorários 

advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele previsto no 
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artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso intencione o 

executado apresentar embargos à execução, deverá a parte fazê-lo no 

bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a efetivação de 

penhora de bens/valores, e após a consecução de audiência de 

conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não ocorrendo o 

pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o 

exequente para postular por típicas medidas executórias. Cumpra-se. 

Água Boa, 7 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000196-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANTAS & MATARAN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000196-77.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP Inicialmente, 

determino que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas 

prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição 

contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. 

Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o 

exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título 

executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 

238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal e será perfectibilizada mediante carta com 

aviso de recebimento (artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência, ou entregue na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica 

ou firma individual (artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige 

o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado 

que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 

(três) dias (artigo 827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001857-28.2017.8.11.0021 REQUERENTE: OLIMPIA 

NUNES DA SILVA Consoante se infere dos autos, devidamente intimada, a 

Fazenda Pública Estadual deixou de se insurgir à constrição de ativos 

financeiros efetivada nos autos, motivo pelo qual procedi na data de hoje, 

a transferência de referidos valores à conta única. Por consequência, 

determino a vinculação dos valores ao presente feito, com posterior 

conclusão para deliberações atinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CASTRO MARCELINO OAB - GO13412 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS XAVIER MARQUES 02396803166 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000819-78.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LMC 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME Tratam-se os presentes autos 

de execução/processo em fase executiva onde, tentada a citação do 

executado, esta restara negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Infere-se 

de tal regramento que, no âmbito dos juizados especiais, não sendo 

localizado o devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias, eis que naquela seara 

procedimental inviável é a citação por edital, conforme artigo 18, parágrafo 

2º da legislação de regência. Diante do exposto, em razão do não 

encontro do devedor, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

honorários, nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de 

regência. Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica 

PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à parte 

exequente. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Água Boa, 7 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010042-04.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA CRISTINA BORGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

VALDETE MARQUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010042-04.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: QUEZIA 

CRISTINA BORGES DOS SANTOS, VALDETE MARQUES DE OLIVEIRA 

Tratam-se os presentes autos de execução/processo em fase executiva 

onde, tentada a citação do executado, esta restara negativa. O artigo 53, 

parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao 

especificar que: § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Infere-se de tal regramento que, no âmbito dos 

juizados especiais, não sendo localizado o devedor, deve o feito ser 

extinto, eventualmente remetendo-se o exequente às vias ordinárias, eis 

que naquela seara procedimental inviável é a citação por edital, conforme 

artigo 18, parágrafo 2º da legislação de regência. Diante do exposto, em 

razão do não encontro do devedor, extingo o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 

9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput do 

citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 7 de fevereiro 
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de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000472-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL INACIO CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODNEI VIEIRA LASMAR OAB - GO19114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAINE SCARANTO ULLRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000472-45.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

SANDOVAL INACIO CARNEIRO Tratam-se os presentes autos de 

execução/processo em fase executiva onde, tentada a citação do 

executado, esta restara negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Infere-se 

de tal regramento que, no âmbito dos juizados especiais, não sendo 

localizado o devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias, eis que naquela seara 

procedimental inviável é a citação por edital, conforme artigo 18, parágrafo 

2º da legislação de regência. Diante do exposto, em razão do não 

encontro do devedor, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

honorários, nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de 

regência. Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica 

PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à parte 

exequente. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 7 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001390-49.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LEONARDO RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

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

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar aventada pela defesa no tocante a ilegitimidade ativa e passiva, 

tendo em vista que as faturas colacionadas pelo autor demonstram o 

vínculo contratual entre as partes. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO c/c 

PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por LEONARDO RIBEIRO DA SILVA 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é assinante do plano da operadora VIVO CONTROLE DIGITAL 

– 1,5GB, plano esse que foi contratado no valor fixo R$ 39,99 (trinta e 

nove reais e noventa e nove centavos), mensais. Aduz pela falta de sinal 

de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo 

pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. 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 falha na prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com diversas faturas comprovando a 

relação jurídica com a empresa, bem como cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, apresentando uma defesa totalmente genérica e 

não impugnando de forma específica os pedidos da inicial do Reclamante, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. 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." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o 

dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta 

o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 
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aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante LEONARDO RIBEIRO DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001392-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA APARECIDA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

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

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO c/c PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por MARIA 

APARECIDA FERREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora 

VIVO CONTROLE DIGITAL – 1,5GB, plano esse que foi contratado no valor 

fixo R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), mensais. 

Aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, pugnando assim pela reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. 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 falha na prestação de serviço de 

telefonia – 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, verifico que a 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam 

que no município somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, 

ao contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Outrossim, importante dar relevo para outro documento 

colacionado pela própria Reclamada, por meio de sua “Gerência de 

Obrigações e Apoio Jurídico Móvel- GOAJ Móvel” (id 10783917), que 

menciona o seguinte: (GRIFO) “Devido aos sites da cidade de Ágiua Boa 

serem somente GSM, as taxas de dados médias são de downloads de 

30Kbps em uploads de 20 Kbps, muito mais baixas que as obtidas em sites 

3G / 4G. Está prevista a ativação do site WABO 1 com tecnologia 3G, mas 

ainda sem data prevista devido a falta de CAPEX.” Ou seja, em estrita 

consonância com todo o alegado na inicial da autora sobre a péssima 

qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, não pairando dúvidas no 
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entendimento deste órgão julgador a respeito da veiculação de 

propaganda enganosa da empresa Reclamada sobre a disposição de sinal 

4G na cidade. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência 

sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. 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." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante MARIA 

APARECIDA FERREIRA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001423-39.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ADEMILSON BUENO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

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

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

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

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

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

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

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

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

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

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

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

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

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

(RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta por 

ADEMILSON BUENO DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da operadora ora 

reclamada, possuindo telefonia móvel da linha nº (66) 9.9961-0871. Aduz 

pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, pugnando assim pela reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. 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 falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 
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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, verifico que a parte 

Reclamante não logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, pois os documentos carreados são frágeis e insuficientes 

para comprovação do alegado dano moral, uma vez que para usufruir das 

benesses do instituto da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer 

prova mínima do aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso 

ordenamento jurídico. Em situação semelhante, assim decidiu nossa 

Egrégia Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS TÉCNICOS 

- INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL "IN RE IPSA" - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO PROVIDO. A simples 

interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a todos os 

usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável "in re ipsa". Recurso 

provido. (RI 646/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)” Neste ínterim, 

tenho que direito milita não milita em favor do Reclamante, pois as provas 

carreadas pela Reclamada, notadamente com extenso histórico de 

ligações efetuadas/recebidas pelo reclamante, foram perfeitamente aptas 

a modificar os direitos da parte autora, nos termos do art. 373, II do NCPC. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000690-73.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ADAIR RICARDO MAGALHAES 

SCHONHOLZER REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de “RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO, COM PAGAMENTO DE VERBAS RESPECTIVAS CC. 

DANOS MORAIS” propostas por ADAIR RICARDO MAGALHÃES 

SHONHOLZER em face do MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, onde a 

parte autora alega, em síntese, que foi contratada em 02/03/2016, 

exercendo a função de Apoio Administrativo Educacional. Sustenta que 

além de não cumprir o que dispõe em contrato a respeito da comunicação 

prévia de 30 dias, a ré também não explicou o motivo de tal rescisão. 

Assevera que foi demitido injustificadamente pelo distrato em 04/10/2016, 

sem aviso prévio e sem a realização do acerto de contas. Finaliza, 

requerendo o pagamento das férias integrais e proporcionais acrescidas 

de 1/3 constitucional, 13º salário integral e proporcional, FGTS e multa de 

40%, e aviso prévio indenizado. Com isso, requereu o reconhecimento do 

vínculo empregatício, bem como o pagamento das verbas rescisórias e 

indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

que entende ter sofrido em razão da injustificada rescisão. Pois bem. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória. Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, o “Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a 

lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito 

relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 

1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 

10/12/2009). 2. Agravo interno não provido.” (AgRg no REsp 1525652/MG, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). No mais, dos autos se extrai que o 

Requerente foi contratado pelo MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, sem 

concurso público, em 16/03/2016, para laborar na função de Apoio 

Administrativo Educacional, cujo contrato temporário fora rescindido 

unilateralmente pela Requerida no dia 04/10/2016. É certo que a 

contratação temporária é modalidade excepcional de ingresso nos 

quadros do serviço público, permitida para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, conforme preceitua o artigo 

37, inciso IX da Constituição Federal, verbis: “Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

a seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Vale esclarecer, que a despeito de tratar-se de 

atividade essenciais, quando preenchidos os requisitos do artigo 37, 

inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de 

caráter excepcional e transitório. O Supremo Tribunal Federal já firmou 

orientação no sentido de que “A natureza permanente de algumas 

atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, 

educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização 

constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda 

eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao 

excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a 

contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do 

art. 37, inc. IX, da Constituição da República” (ADI 3247, Relator (a): Min. 

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 1808-2014). O instituto 

da contratação temporária, não obstante sua importância para a garantia 

do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes. É o que se verifica no caso em comento, porquanto 

descaracterizado o caráter temporário e excepcional do contrato por 

tempo determinado. Isto porque, a Lei Municipal nº 453/2015, autoriza o 

chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação por um 

período de até 12 (doze) meses, conforme carga horária estabelecida no 

referido documento. Veja-se: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, a seguinte: 

[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; [...] § 2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei.” Desta feita, declaro nulo o 

contrato temporário discutido nestes autos, no período compreendido 

entre 02/03/2016 a 30/12/2016. No tocante ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS adoto o posicionamento do STF, ao julgar, em 

repercussão geral, o RE 596478/RR, publicado em 01.03.2013, 

estabeleceu que, declarada a nulidade dos contratos celebrados, o 
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recolhimento do FGTS por parte da Administração Pública em favor do 

trabalhador é medida que se impõe pela literalidade do disposto no art. 

19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida na 

oportunidade. Confira-se: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-Ada Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-Ada Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador a depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, 

Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL02679-01 PP-00068). Veja-se: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 

DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Assim, não houve rompimento 

do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que o 

Requerente prestou serviços de Apoio Administrativo Educacional, pelo 

que permanece o contratante obrigado ao pagamento do 13º salário e a 

indenizar as férias correspondente a todo o período contratual, 

acrescidas do terço constitucional, ao cabo de 12 (doze) meses de 

vigência do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa. No caso, a 

parte Requerente faz jus ao recebimento do 13º salário, férias acrescidas 

do terço constitucional, limitado aos períodos de 02/03/2016 a 04/10/2016 

de forma proporcional, já observada a prescrição quinquenal das parcelas 

vencidas. Ademais, conforme já mencionado, as verbas devidas aos 

servidores públicos estão previstas no art. 39, §3º da Constituição 

Federal, o que desde já reconhecemos as verbas devidas a que o 

Requerente faz jus. Entretanto, no caso em apreço, o Requerente não tem 

direito a receber a multa do 477 da CLT, do 467 da CLT, nem mesmo aviso 

prévio, vez que, não se trata aqui de empregado celetista e sim, servidor 

público. Por fim, saliento que a indenização por dano moral objetiva 

reparar, mediante pagamento em pecúnia, a lesão causada à imagem, à 

honra ou estética de quem sofreu o dano. Inegável que o Requerido 

possui prerrogativa legal de avaliar a concessão de benefícios. Para gerar 

constrangimento ou abalo que caracterizem a ocorrência de dano moral, 

seria necessária a extrapolação dos limites deste seu poder-dever. 

Ocorreria, por exemplo, se utilizado procedimento vexatório pelo 

Requerido, o que não foi alegado na exordial. Este, ademais, não 

comprovou qualquer lesão causada em seu patrimônio moral em razão do 

ato administrativo que indeferiu ou deixou de conceder seu benefício, 

sendo, pois, incabível a pleiteada indenização. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS 

NA PRESENTE AÇÃO e determino o recolhimento das verbas atinentes ao 

FGTS durante o período em que o Requerente prestou serviços ao 

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT em razão do contrato temporário 

constante dos autos, compreendido entre 02/03/2016 a 04/10/2016, além 

do pagamento das verbas rescisórias referentes a metade dos salários, 

13º e férias proporcionais no valor de R$ 1.549,28 (um mil quinhentos e 

quarenta e nove reais e vinte e oito centavos). Declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado 

em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização 

monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa-MT, 17 de Janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010282-32.2011.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE PEZZINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENEIDE ANDRE DOS SANTOS CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010282-32.2011.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUDIA ROSANE PEZZINI 

EXECUTADO: ROSENEIDE ANDRE DOS SANTOS CAMPOS Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou informando 

que não tem mais interesse no prosseguimento da ação por não haver 

bens penhoráveis, requerendo assim o arquivamento do feito. Assim 

sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, na forma do art. 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 17 de janeiro de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY PAULO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000174-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARLEY PEREIRA DE 

ASSUNCAO SILVA REQUERIDO: NEY PAULO LOPES Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que o reclamado 

foi regularmente citado mas não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto 

sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a 

parte reclamante é credora do reclamado da quantia de R$ 11.000,00 

(onze mil reais), devidamente atualizado. Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte reclamante, com 

a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim de condenar 

o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da emissão dos 

cheques e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação (arts. 404 e 

405 do CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 17 

de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES NONATO DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE CARVALHEDO (MULHER DO LOBO) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001362-81.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES NONATO 

DE SOUZA BARROS REQUERIDO: REJANE CARVALHEDO (MULHER DO 

LOBO) Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO De início faz-se referência ao instituto 

da revelia que se impõe a Requerida, posto que, citada, tomou 

conhecimento da ação proposta e, apesar de ter comparecido à audiência 

conciliatória, não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual 

decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. 

Entretanto, impera constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos 

alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não 

importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se 

por possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A Requerente propôs a 

presente ação objetivando ser ressarcida por danos morais que entende 

ter sofrido em razão de comentário negativos e depreciativos perpetradas 

pela requerida em suas fotos, bem como em seu perfil da rede social 

“Facebook”. Aduz que em decorrência da divulgação de sua imagem, 

repercutiu na cidade de Cocalinho-MT, local aonde reside, causando assim 

lesão aos seus direitos de personalidade e humilhação perturbando de 

modo extremo seu estado emocional e psíquico. Pois bem. Inobstante a 

decretação de revelia da parte Requerida, tenho que, pela análise detida 

dos documentos trazidos aos autos, pode-se notar que restaram 

suficientemente comprovadas as consequências da atitude difamatória e 

injuriosa da requerida. Assim, para ensejar a responsabilidade do agente 

causador do dano, mister se faz a comprovação dos requisitos 

autorizadores da indenização, quais sejam, ação ou omissão do agente; 

culpa do agente; dano experimentado pela vítima; nexo de causalidade 

entre o ato considerado ilícito e o dano ocasionado. No caso em apreço, 

percebo que a atitude da requerida trouxe sérias consequências para a 

requerente, não se tratando assim de mero dissabor. No âmbito da 

responsabilidade civil, necessária é a demonstração da culpa do agente 

pelo prejuízo experimentado pela vítima, que, não lição de Rui Stoco, “pode 

empenhar ação ou omissão e revela-se através da imprudência: 

comportamento açodado, precipitado, apressado, exagerado ou 

excessivo; negligência: quando o agente se omite deixa de agir quando 

deveria fazê-lo e deixar de observar regras subministradas pelo bom 

senso, que recomendam cuidado, atenção e zelo”. (in “Tratado de 

Responsabilidade Civil” São Paulo: RT, 2004, pág 132). A reparação do 

dano causado a outrem se impõe quando o agente pratica ato ou omissão 

informado pela culpa lato sensu, vale dizer, quando age com dolo ou culpa 

em sentido estrito (imprudência, negligência e imperícia) e resulta 

demonstrado o nexo de causalidade de sua conduta e os danos 

ocasionados à vítima. De fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a 

possibilidade de indenização por dano moral em casos de ofensa à honra. 

São três as hipóteses de ofensa à honra previstas no ordenamento 

jurídico, quais sejam, calúnia, injúria e difamação. A calúnia consiste na 

acusação ou divulgação da prática inverídica ou falsa de um crime. Em 

contrapartida, a injúria pode ser definida como a ofensa ao decoro ou à 

dignidade da pessoa, ou seja, alguém manifesta a sua opinião 

desfavorável em relação a uma pessoa (honra subjetiva). Por fim, a 

difamação é a atribuição ou imputação a uma pessoa de um fato ofensivo 

à sua reputação e está relacionada com a honra objetiva. No caso 

específico dos autos, a agressão sofrida pela requerente está por demais 

evidenciada pelos documentos acostados aos autos, como dito alhures. 

Ainda, também restou demonstrado que o comportamento irresponsável 

da requerida trouxe sérias consequências de ordem moral, sendo causa 

de sofrimentos inestimáveis a parte requerente. Quanto aos danos morais, 

segundo a doutrina eles “são, no fundo, reações na personalidade do 

lesado a agressões ou a estímulos negativos recebidos do meio ambiente 

através da ação de terceiros, que atinjam seus bens vitais” ( in 

“Reparação Civil por Danos Morais”, de Carlos Alberto Bittar, pág. 41, 

Editora RT, 1993). É sabido que a indenização por dano moral não tem o 

objetivo de reparar a dor, que não tem preço, mas de compensá-la de 

alguma forma, minimizando os sofrimentos do beneficiário, já que o 

julgador deve agir com bom senso, de acordo com as particularidades de 

cada caso. Outrossim, importante dar relevo que a simples divulgação de 

uma foto da requerente no perfil da requerida não é suficiente a amparar 

qualquer pleito de cunho indenizatório, entretanto, a prática de divulgação 

da imagem atrelada a comentários ofensivos e depreciativos configura 

dano moral indenizável, vez que causam grande repercussão. 

Reconhecido então o dever de indenizar, resta agora a fixação do valor 

da indenização, o qual deve atentar para as peculiaridades de cada caso. 

Deve ser levada em consideração a situação econômica das partes, a 

intensidade do dolo ou o grau de culpa, além da importância da lesão. E a 

jurisprudência já asseverou: “Na ausência de parâmetro objetivo para a 

fixação da indenização por danos morais, cabe ao julgador faze-lo 

consoante critérios não infringentes do bom senso e da prudência, 

atendendo às peculiaridades de cada caso concreto, de forma que o valor 

encontrado não represente o enriquecimento sem causa do ofendido, nem 

a impunidade do agressor” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios - Apelação Cível Número: 0037988 Ano: 95 Uf:Df - em 26.02.96 

Publicação: DJDF em 17.04.96). Neste sentido, nossa Egrégia Turma 

Recursal assim decidiu: "RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - AGRESSÃO/OFENSA VERBAL COMPROVADA - DEVER 

DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (RI 

3652/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 09/05/2012)" 

Outro não é o entendimento nas demais jurisprudências pátrias: “TJ-RS - 

Recurso Cível 71005123880 RS (TJ-RS) Data de publicação: 16/10/2014 

Ementa: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS. PUBLICAÇÃO DE FOTO E OFENSA NO FACEBOOK. INÉPCIA DA 

INICIAL. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. PROVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não 
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há falar em inépcia da inicial quando se trata, como nos autos, de um 

pedido feito no balcão, pela própria parte autora, de quem não se pode 

exigir a elaboração de uma peça técnica. Estando os fatos que 

fundamentam o pedido explicados, bem como o pedido, não há falar em 

inépcia da inicial ou dificuldade de defesa. Não há falar em exercício de um 

direito, quando resta comprovado nos autos que a autora utilizou-se de 

sua página pessoal no facebook para ofender o autor. Entendendo que o 

autor agia com abuso de autoridade, deveria a ré ter procurado os órgãos 

correcionais e não exposto aquele ao ridículo na internet. Quantum 

indenizatório (R$1.500,00) mantido, pois adequado aos postulados de 

razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71005123880, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/10/2014).” Assim, o valor não deve ser 

baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a 

proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual 

deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da requerente. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito para o fim de CONDENAR a requerida 

REJANE CARVALHEDO a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a requerente MARIA DE LOURDES NONATO BARROS no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 17 

de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-16.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010026-16.2016.8.11.0021 REQUERENTE: JULIANA 

BATISTA DOS SANTOS O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Defiro a expedição de alvará conforme postulado. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-16.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010026-16.2016.8.11.0021 REQUERENTE: JULIANA 

BATISTA DOS SANTOS O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Defiro a expedição de alvará conforme postulado. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CARUBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000873-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARILENE CARUBIN O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Defiro a expedição de alvará conforme postulado. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010168-20.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS BARCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A 

(EXECUTADO)

ROBERTO ALIANI NETO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010168-20.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: GABRIEL 

SANTOS BARCELOS O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Defiro a expedição dos alvarás conforme postulado. Segue, anexo, os 

extratos dos alvarás. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA & OLIVEIRA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA KAISER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000307-95.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: COSTA & 

OLIVEIRA LTDA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (ID 11023463), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 

de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027801 Nr: 301-71.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Roberio Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1027801

Vistos em correição.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

CANARANA/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. do 

CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 03 

de julho de 2018, com início às 14h45min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1028034 Nr: 463-66.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS DE CÓDIGO: 1028034

Vistos, etc.

1. CUMPRA-SE na forma deprecada o respectivo MANDADO DE PRISÃO.

2. Após o cumprimento permaneça a presente missiva em aberto para a 

fiscalização/acompanhamento da prisão.

 3. Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

4. Intimem-se o MPE e DPE.

5. EXPEÇA-SE o necessário.

6. CUMPRA-SE com urgência.

Água Boa/MT, 02 de Fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81531 Nr: 368-46.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Executivo de Pena de Código nº 81531

Visto EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fl. 377, 

RETIFIQUE-SE, conforme requerido.

2. Considerando as remições juntadas às fls. 379/387, ELABORE-SE 

NOVO CÁLCULO de pena, descontando-se os dias remidos constantes 

das planilhas juntadas, cuja REMIÇÃO ora se declara, bem como as 

HOMOLOGO.

3. Após, nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, dê-se vistas ao MPE e a 

DPE para ciência quanto ao novo cálculo.

4. Em não havendo divergência, já HOMOLOGO o referido cálculo para, 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Havendo divergências, 

façam-me os autos conclusos para deliberação.

5. Após, nos termos do artigo 41, inciso XVI, ENCAMINHE-SE cópia dos 

cálculos ao reeducando.

 6. Cumpridas as determinações acima, AGUARDE-SE o cumprimento da 

pena em cartório.

 7. Cientifique-se ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112722 Nr: 4042-90.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Beckmann Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 112722

Vistos EM CORREIÇÃO.

 1. INTIME-SE pessoalmente o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

constituir advogado, juntando procuração nos autos, ou comprovar sua 

condição de hipossuficiente.

2. Caso o réu constitua advogado, INTIME-SE o causídico para apresentar 

resposta a acusação.

3. Comprovado nos autos a condição de hipossuficiente do réu, 

REMETAM-SE os autos a Defensoria Pública para que a ampla defesa do 

indigitado seja exercida em sua plenitude.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1025754 Nr: 6704-90.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murillo Augusto Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1025754Visto EM CORREIÇÃO.1. 

RECEBO a denúncia por preencher os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal.2. CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) 

dias, apresentar defesa preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal.3. Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 19 e de 

acordo com os estritos termos da permissão legal, torna-se viável a 

medida de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da 

Lei n° 9.099/95.4. Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita 

as condições impostas pelo Ministério Público para a suspensão 

condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – 

PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 

15 (quinze) dias, sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE 

FREQUENTAR bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres;III – COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para 

informar e justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de 

qualquer outro delito;V – PENA PECUNIÁRIA no valor de dois salários 

mínimos, revertida ao Conselho da Comunidade de Água Boa-MT.5. No 

cumprimento do mandado deverá o Oficial de Justiça indagar o acusado 

se aceita as condições do "SURSIS", cientificando-o que a suspensão 

condicional do processo é um benefício concedido pela lei e que a 

aceitação da proposta oferecida pelo Ministério Público não implica em 

confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após cumprida as condições 

acima fixadas, a ação penal ora em análise não constará em seu registro 

de antecedentes criminais, fato que não ocorrerá caso o denunciado 

venha a ser processado e eventualmente condenado.6. Consigne também 

que, na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas, o 

benefício da suspensão condicional do processo poderá ser revogado e o 

processo retomará o seu curso.Água Boa/MT, 07 de Fevereiro de 

2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1028020 Nr: 450-67.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1028020

Vistos em correição.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

GOIÁS/GO, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. do CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 27 

de abril de 2018, com início às 14h00min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88846 Nr: 3229-68.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Luiz Rodrigues de Oliveira/Luiz Moreira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902

 Autos do Processo de Código nº.88846Vistos EM 

CORREIÇÃO.1:“RECURSO DE AGRAVO.EXECUÇÃO PENAL.PROGRESSÃO 

DO REGIME PARA O SEMIABERTO.ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. 

NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO.SÚMULA VINCULANTE 

Nº 26 DO STF.NATUREZA DO CRIME.PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO.A Súmula Vinculante nº 26 conferiu uma faculdade ao Juiz 

para realização do exame criminológico, desde que exponha a 
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necessidade de forma fundamentada. Considerando a natureza dos 

crimes e as peculiaridades do caso concreto (crimes contra a vida e a 

liberdade, cometidos no seio familiar e com vítimas incapazes), para a 

concessão da progressão de regime exige-se prévia realização de exame 

criminológico o qual poderá fundamentar a necessidade de 

acompanhamento psicológico. Recurso conhecido e parcialmente provido.” 

(TJ-DF - RAG: 20140020158618 DF 0015980-30.2014.8.07.0000, Relator: 

SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 11/09/2014, 2ª Turma Criminal, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2014 . Pág.: 218)-grifei“RECURSO 

DE AGRAVO.EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE BENESSES 

EXTERNAS. RECURSO MINISTERIAL. REALIZAÇÃO DE EXAME 

PSIQUIÁTRICO. FACULDADE DO JUIZ. SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO 

STF. NECESSIDADE. NATUREZA DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO. SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS. IRRELEVÂNCIA. PARCIAL 

PROVIMENTO.A Súmula Vinculante nº 26 conferiu uma faculdade ao Juiz 

para realização do exame criminológico, sendo possível determinar-se a 

sua realização, desde que exponha a necessidade de forma 

fundamentada. Nos termos do enunciado da Súmula nº 439 do STJ: 

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde 

que em decisão motivada.” Diante da natureza do crime (contra a liberdade 

sexual) e as conclusões negativas da perícia anterior (traços de 

agressividade, psicopatologia e preocupações sexuais), torna-se 

necessária a realização de exame psiquiátrico para a análise da 

concessão de benefícios externos. (...).”(TJ-DF - RAG: 20150020016712, 

Relator: SOUZA E AVILA, Data de Julgamento: 16/04/2015, 2ª Turma 

Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 152)4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100200 Nr: 2349-08.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirilio Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 Código: 100200

DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO

1 – RECEBO o recurso tempestivamente interposto pela defesa às fls. 417 

em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

2 – INTIME-SE DPE para apresentar as razões do recurso interpostos no 

prazo legal.

 3 – Após, INTIME-SE o MPE para oferecer as contrarrazões recursais no 

prazo legal.

4 – Apresentadas as contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo, 

anotações e baixas necessárias.

5 – CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103377 Nr: 4384-38.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 103377Visto EM CORREIÇÃO.1. RECEBO 

a denúncia por preencher os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal.2. CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) dias, 

apresentar defesa preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código de 

Processo Penal.3. Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 19 e de 

acordo com os estritos termos da permissão legal, torna-se viável a 

medida de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da 

Lei n° 9.099/95.4. Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita 

as condições impostas pelo Ministério Público para a suspensão 

condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – 

PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 

15 (quinze) dias, sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE 

FREQUENTAR bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres;III – COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para 

informar e justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de 

qualquer outro delito;V – PENA PECUNIÁRIA no valor de dois salários 

mínimos, revertida ao Conselho da Comunidade de Água Boa-MT.5. No 

cumprimento do mandado deverá o Oficial de Justiça indagar o acusado 

se aceita as condições do "SURSIS", cientificando-o que a suspensão 

condicional do processo é um benefício concedido pela lei e que a 

aceitação da proposta oferecida pelo Ministério Público não implica em 

confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após cumprida as condições 

acima fixadas, a ação penal ora em análise não constará em seu registro 

de antecedentes criminais, fato que não ocorrerá caso o denunciado 

venha a ser processado e eventualmente condenado.6. Consigne também 

que, na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas, o 

benefício da suspensão condicional do processo poderá ser revogado e o 

processo retomará o seu cursoÁgua Boa/MT, 07 de Fevereiro de 

2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 114507 Nr: 5109-90.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Executivo de Pena de Código nº 114507

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fl. 347. Cumpra-se 

conforme requerido.

2. DETERMINO a retificação da guia de fl.331 de acordo com o item 2 da 

manifestação ministerial retro, retifique-se ainda o cálculo de pena 

encartado à fl. 347.

3. Após, dê-se vistas ao MPE e a DPE para se manifestar e requerer o que 

entender de direito.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 06 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 116865 Nr: 53-42.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Balbino da Silva, Wellington Souza 

de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 116865

DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO

1 – RECEBO o recurso tempestivamente interposto pela defesa às fls. 156 

em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

2 – INTIME-SE DPE para apresentar as razões do recurso interpostos no 

prazo legal.

 3 – Após, INTIME-SE o MPE para oferecer as contrarrazões recursais no 

prazo legal.

4 – Apresentadas as contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo, 

anotações e baixas necessárias.

5 – CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 06 de Fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 120507 Nr: 2514-84.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailson Abadio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código nº. 120507

Visto EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fl. 34.

2. CUMPRA-SE, conforme requerido.

Água Boa-MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1023878 Nr: 5455-07.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Jonathan Pacheco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1023078Visto EM CORREIÇÃO.1. 

RECEBO a denúncia por preencher os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal.2. CITE-SE o denunciado para, no prazo de 10(dez) 

dias, apresentar defesa preliminar nos termos do artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal.3. Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 19 e de 

acordo com os estritos termos da permissão legal, torna-se viável a 

medida de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da 

Lei n° 9.099/95.4. Assim, INTIME-SE o acusado para que informe se aceita 

as condições impostas pelo Ministério Público para a suspensão 

condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, sendo elas:I – 

PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside por mais de 

15 (quinze) dias, sem prévia comunicação ao juízo;II – PROIBIÇÃO DE 

FREQUENTAR bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres;III – COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo até o dia 10 para 

informar e justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da prática de 

qualquer outro delito;V – PENA PECUNIÁRIA no valor de dois salários 

mínimos, revertida ao Conselho da Comunidade de Água Boa-MT.5. No 

cumprimento do mandado deverá o Oficial de Justiça indagar o acusado 

se aceita as condições do "SURSIS", cientificando-o que a suspensão 

condicional do processo é um benefício concedido pela lei e que a 

aceitação da proposta oferecida pelo Ministério Público não implica em 

confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após cumprida as condições 

acima fixadas, a ação penal ora em análise não constará em seu registro 

de antecedentes criminais, fato que não ocorrerá caso o denunciado 

venha a ser processado e eventualmente condenado.6. Consigne também 

que, na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas, o 

benefício da suspensão condicional do processo poderá ser revogado e o 

processo retomará o seu curso, .Água Boa/MT, 07 de Fevereiro de 

2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1028036 Nr: 465-36.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Rodrigues Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1028036

Vistos em correição.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

POXORÉU/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. do 

CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 23 

de abril de 2018, com início às 15h45min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1026248 Nr: 7061-70.2017.811.0021

 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): Francisco Carlos da Silva, Arlan Cardoso de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, José Renato de Moraes - OAB:13330-A, Pedro 

Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 Autos do Processo de Código nº. 1026248

Vistos EM CORREIÇÃO.

1 – Intime-se via DJE a defesa para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, que poderá consistir em defesa prévia e 

exceções.

2 – Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Água Boa/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1024793 Nr: 6096-92.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Bento Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 1024793

Vistos EM CORREIÇÃO.

Compulsando os autos, observo que o despacho retro é equivocado 

quanto ao conteúdo de sua determinação, razão pela qual chamo o feito à 

ordem para sanear os autos e REVOGO decisão retro em razão do 

equívoco quanto ao evento processual designado CANCELO a audiência 

aprazada.

Saneado o feito, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Após o cumprimento e às baixas de estilo, DEVOLVA-SE a missiva ao 

juízo de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens.

Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE com urgência.

Água Boa-MT, 02 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1023809 Nr: 5405-78.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusalino Justino de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 1023809

Vistos EM CORREIÇÃO.

Compulsando os autos, observo que o despacho retro é equivocado 

quanto ao conteúdo de sua determinação, razão pela qual chamo o feito à 

ordem para sanear os autos e REVOGO decisão retro em razão do 

equívoco quanto ao evento processual designado CANCELO a audiência 

aprazada.

Saneado o feito, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Após o cumprimento e às baixas de estilo, DEVOLVA-SE a missiva ao 

juízo de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens.

Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE com urgência.

Água Boa-MT, 02 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 114231 Nr: 4901-09.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Cardoso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 114231

Vistos em correição.

1. Designo audiência admonitória a ser realizada na data de 27/06/2018 às 

16h00min (Horário de Cuiabá-MT), no Fórum desta Comarca.

2. Intime-se e requisite-se, se necessário, o reeducando para comparecer 

a audiência supradesignada.

3. Dê-se ciência ao Ministério Público, que, tendo em vista sua prerrogativa 

legal (Lei 8.625/93: art. 41, IV), deverá receber intimação pessoal em 

qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com 

vista.

4. Dê-se ciência ao Defensor Público, que, em vista de sua prerrogativa 

legal (LC 080/94; LCE – Lei Complementar Estadual n. 146/2003, Lei 

1.060/50), deverá ser intimado pessoalmente de todos os atos 

processuais.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112949 Nr: 4143-30.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Luciano Santos Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 112949

Visto, etc.

1. Designo audiência justificação a ser realizada na data de 27/04/2018 às 

15h30min (Horário de Cuiabá-MT), no Fórum desta Comarca.

2. Intime-se e requisite-se, se necessário, o reeducando para comparecer 

a audiência supradesignada.

3. Dê-se ciência ao Ministério Público, que, tendo em vista sua prerrogativa 

legal (Lei 8.625/93: art. 41, IV), deverá receber intimação pessoal em 

qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com 

vista.

4. Dê-se ciência ao Defensor Público, que, em vista de sua prerrogativa 

legal (LC 080/94; LCE – Lei Complementar Estadual n. 146/2003, Lei 

1.060/50), deverá ser intimado pessoalmente de todos os atos 

processuais.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93131 Nr: 2447-27.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Reginaldo Scatambulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - 

OAB:OAB/MT 10927

 Autos do Processo de Código nº. 93131

Vistos em correição.

1. Designo audiência admonitória a ser realizada na data de 28/06/2018 às 

14h00min (Horário de Cuiabá-MT), no Fórum desta Comarca.

2. Intime-se e requisite-se, se necessário, o reeducando para comparecer 

a audiência supradesignada.

3. Dê-se ciência ao Ministério Público, que, tendo em vista sua prerrogativa 

legal (Lei 8.625/93: art. 41, IV), deverá receber intimação pessoal em 

qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com 

vista.

4. Dê-se ciência ao Defensor Público, que, em vista de sua prerrogativa 

legal (LC 080/94; LCE – Lei Complementar Estadual n. 146/2003, Lei 

1.060/50), deverá ser intimado pessoalmente de todos os atos 

processuais.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 26816 Nr: 1267-49.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:13215-B

 Autos do Processo de Código nº. 26816

Vistos em correição.

1. Designo audiência admonitória a ser realizada na data de 27/06/2018 às 

14h30min (Horário de Cuiabá-MT), no Fórum desta Comarca.

2. Intime-se e requisite-se, se necessário, o reeducando para comparecer 

a audiência supradesignada.

3. Dê-se ciência ao Ministério Público, que, tendo em vista sua prerrogativa 

legal (Lei 8.625/93: art. 41, IV), deverá receber intimação pessoal em 

qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com 

vista.

4. Dê-se ciência ao Defensor Público, que, em vista de sua prerrogativa 

legal (LC 080/94; LCE – Lei Complementar Estadual n. 146/2003, Lei 

1.060/50), deverá ser intimado pessoalmente de todos os atos 

processuais.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86348 Nr: 847-05.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 86348 Autor: Ministério Público 

Estadual. Réu: EDMILSON PEREIRA DA SILVA SENTENÇA de EXTINÇÃO 

Vistos EM CORREIÇÃO. 1. Trata-se de ação penal instaurada para 

apuração do delito previsto no art. 129, § 9.º e art. 147 por duas vezes 

ambos do CP c/c Lei 11.340/06, em que consta como denunciado 

EDMILSON PEREIRA DA SILVA. 2. A denúncia foi recebida em 27 de 

agosto de 2014, aportaram aos autos as alegações finais às fls. 73/75 e 
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76/79. Vieram-me os autos conclusos. Relatei o necessário. Decido. 35. 

Se utilizarmos cegamente a pena máxima cominada ao delito é esquecer 

que o juiz deve sempre partir da pena mínima cominada das circunstâncias 

previstas pelo artigo 59 do CP, para fixação da pena base, e ela proceder 

aos acréscimos e decréscimos devidos conforme as circunstancias 

agravantes e atenuantes e demais qualificadoras e privilegiadoras. 9. Isto 

posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EDMILSON 

PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nestes autos, em relação ao 

crime do qual foi denunciado, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código 

Penal. 10. Havendo recolhimento de fiança nos autos INTIME-SE o réu para 

que no prazo de 90 (noventa) dias apresente o número de conta bancária, 

para que seja restituído o saldo restante da fiança, nos termos do art. 337, 

do CPP. 11. Após, não havendo manifestação, desde já, decreto o 

perdimento e destino o valor apreendido ao CONSELHO DA COMUNIDADE 

local nos termos da resolução 154 do CNJ. 12. Em caso de bens 

apreendidos desde que devidamente comprovada a sua propriedade 

RESTITUA-SE, em caso de drogas apreendidas oficie-se a autoridade 

policial para que proceda a INCINERAÇÃO das drogas apreendidas. 13. Se 

houver armas/munições apreendidas, DETERMINO o encaminhamento 

da(s)arma(s) de fogo e munição(ões) apreendida(s) ao Comando do 

Exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, para 

destruição. Água Boa/MT, 07 de fevereiro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88851 Nr: 3233-08.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Guilherme Pires Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 88851

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: Artur Guilherme Pires Queiroz

SENTENÇA de EXTINÇÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de ação penal instaurada para apuração do delito previsto no 

art. 129, § 9.º, art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, ambos do CP, em que 

consta como denunciado ARTUR GUILHERME PIRES QUEIROZ.

 2. A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2013, aportaram aos 

autos as alegações finais às fls. 103/105 e 106/112.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei o necessário. Decido.

3. Compulsando detidamente os autos verifico que há que ser reconhecida 

a prescrição virtual.

4. Como é cediço, ela não goza de previsão legal, sendo criticada por 

grande parte dos Tribunais pátrios. Entretanto, é inegável se tratar de 

medida completamente adequada ao princípio da economia processual.

5. Se utilizarmos cegamente a pena máxima cominada ao delito é esquecer 

que o juiz deve sempre partir da pena mínima cominada das circunstâncias 

previstas pelo artigo 59 do CP, para fixação da pena base, e ela proceder 

aos acréscimos e decréscimos devidos conforme as circunstancias 

agravantes e atenuantes e demais qualificadoras e privilegiadoras.

6. É certo que boa parte das circunstancias dos fatos e do acusado já 

podem ser analisadas desde o início, podendo de antemão afirmar-se que 

a condenação não será pautada no seu padrão máximo, e nesse caso, se 

passarmos todo o processo calculando a prescrição com base nessa 

pena máxima, ao final, com a aplicação da pena em montante inferior, 

fatalmente seríam colhidos pela prescrição retroativa (que se pauta pela 

pena aplicada in concreto), e todos os atos instrutórios seriam perdidos, 

posto que se imporia, necessariamente, o reconhecimento da extinção da 

punibilidade do réu.

7. Assim, em casos como o presente, forçoso reconhecer, sem receio de 

estarmos proferindo prévio julgamento, que mesmo que ele não fosse 

condenado à pena mínima prevista para o tipo, tampouco o seria a pena 

igual ou superior a um ano, e portanto alcançada pela prescrição 

retroativa, não havendo, portanto, interesse de agir neste feito, que se 

mostra apenas dispendioso e desnecessário.

 8. Logo, como entre a data do recebimento da denúncia e a presente data 

já se passaram mais de três anos, e que eventual condenação certamente 

não seria igual ou superior a um ano, de todo recomendável o 

reconhecimento antecipado da prescrição retroativa, também reconhecido 

como prescrição virtual.

9. Isto posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ARTUR 

GUILHERME PIRES QUEIROZ, devidamente qualificado nestes autos, em 

relação ao crime do qual foi denunciado, com fulcro no artigo 107, inciso 

IV do Código Penal.

10. Havendo recolhimento de fiança nos autos INTIME-SE o réu para que 

no prazo de 90 (noventa) dias apresente o número de conta bancária, 

para que seja restituído o saldo restante da fiança, nos termos do art. 337, 

do CPP.

11. Após, não havendo manifestação, desde já, decreto o perdimento e 

destino o valor apreendido ao CONSELHO DA COMUNIDADE local nos 

termos da resolução 154 do CNJ.

12. Em caso de bens apreendidos desde que devidamente comprovada a 

sua propriedade RESTITUA-SE, em caso de drogas apreendidas oficie-se 

a autoridade policial para que proceda a INCINERAÇÃO das drogas 

apreendidas.

13. Se houver armas/munições apreendidas, DETERMINO o 

encaminhamento da(s)arma(s) de fogo e munição(ões) apreendida(s) ao 

Comando do Exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, 

para destruição.

14. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

15. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 07 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95807 Nr: 4377-80.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Leses Bastos de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 95807 Autor: Ministério Público 

Estadual. Réu: ELVIS LESES BASTOS DE ALENCAR SENTENÇA de 

EXTINÇÃO Vistos EM CORREIÇÃO. 1. Trata-se de ação penal instaurada 

para apuração do delito previsto no art. 129, § 9.º e art. 147 ambos do CP 

c/c a Lei 11.340/06, em que consta como denunciado ELVIS LESES 

BASTOS DE ALENCAR. 2. A denúncia foi recebida em 20/01/2015 e até a 

presente data não se encerrou a instrução do processo. Vieram-me os 

autos conclusos. Relatei o necessário. Decido. 3. Compulsando 

detidamente os autos verifico que há que ser reconhecida a prescrição 

virtual. 4. Como é cediço, ela não goza de previsão legal, sendo criticada 

por grande parte dos Tribunais pátrios. Entretanto, é inegável se tratar de 

medida completamente adequada ao princípio da economia processual. 5. 

Se utilizarmos cegamente a pena máxima cominada ao delito é esquecer 

que o juiz deve sempre partir da pena mínima cominada das circunstâncias 

previstas pelo artigo 59 do CP, para fixação da pena base, e ela proceder 

aos acréscimos e decréscimos devidos conforme as circunstancias 

agravantes e atenuantes e demais qualificadoras e privilegiadoras. 9. Isto 

posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ELVIS LESES 

BASTOS DE ALENCAR, devidamente qualificado nestes autos, em relação 

ao crime do qual foi denunciado, com fulcro no artigo 107, inciso IV do 

Código Penal. 12. Em caso de bens apreendidos desde que devidamente 

comprovada a sua propriedade RESTITUA-SE, em caso de drogas 

apreendidas oficie-se a autoridade policial para que proceda a 

INCINERAÇÃO das drogas apreendidas. 13. Se houver armas/munições 

apreendidas, DETERMINO o encaminhamento da(s)arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército, nos termos do art. 

25 do Estatuto do Desarmamento, para destruição. 14. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. 15. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. 16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Água Boa/MT, 08 de fevereiro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80119 Nr: 3140-16.2011.811.0021
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebson Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 80119

Sentença de extinção

Vistos EM CORREIÇÃO

O réu CLEBSON PEREIRA RIBEIRO foi condenado a uma pena de 01 (um) 

mês de detenção, em regime inicial aberto, por infração no artigo 147 do 

Código Penal.

 A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação aos 

19/08/2014, não havendo interposição de recurso.

 Até a presente data o réu não foi encontrado para dar início ao 

cumprimento da pena.

 Decorrido o prazo sem cumprimento, a i. Representante do Ministério 

Público requereu o reconhecimento da extinção da pretensão executória 

(fl. 43).

 É o relatório.

 DECIDO.

 Considerando o disposto no § 1º do artigo 110 do Código Penal que a 

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para 

a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena 

aplicada, temos, no caso concreto, lapso superior ao previsto no inciso V 

do artigo 109 do mesmo Código.

 Assim, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso II e 110, § 1º 

todos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu CLEBSON 

PEREIRA RIBEIRO, ante o transcurso do prazo prescricional para o 

exercício da pretensão executória Estatal.

 Com o trânsito em julgado e após procedidas as comunicações e 

averbações necessárias, arquive-se com as cautelas de praxe

Água Boa-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027736 Nr: 248-90.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 1027736

Vistos EM CORREIÇÃO.

Compulsando os autos, observo que o despacho retro é equivocado 

quanto ao conteúdo de sua determinação, razão pela qual chamo o feito à 

ordem para sanear os autos e REVOGO decisão retro em razão do 

equívoco quanto ao evento processual designado CANCELO a audiência 

aprazada.

Saneado o feito, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Após o cumprimento e às baixas de estilo, DEVOLVA-SE a missiva ao 

juízo de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens.

Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE com urgência.

Água Boa-MT, 02 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1023755 Nr: 5367-66.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Goulart Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código nº. 1023755

DECISÃO

Visto EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fl. 28.

2. CUMPRA-SE, conforme requerido.

Água Boa-MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80950 Nr: 3971-64.2011.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Carlos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 80950

Sentença de extinção

Vistos EM CORREIÇÃO

O réu AGUINALDO CARLOS SOBRINHO foi condenado a uma pena de 01 

(um) mês de detenção, em regime inicial aberto, por infração no artigo 147 

do Código Penal.

 A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação aos 

22/08/2014, não havendo interposição de recurso.

 Até a presente data o réu não foi encontrado para dar início ao 

cumprimento da pena.

 Decorrido o prazo sem cumprimento, a i. Representante do Ministério 

Público requereu o reconhecimento da extinção da pretensão executória 

(fl. 78).

 É o relatório.

 DECIDO.

 Considerando o disposto no § 1º do artigo 110 do Código Penal que a 

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para 

a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena 

aplicada, temos, no caso concreto, lapso superior ao previsto no inciso V 

do artigo 109 do mesmo Código.

 Assim, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso II e 110, § 1º 

todos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu AGUINALDO 

CARLOS SOBRINHO, ante o transcurso do prazo prescricional para o 

exercício da pretensão executória Estatal.

 Com o trânsito em julgado e após procedidas as comunicações e 

averbações necessárias, arquive-se com as cautelas de praxe

Água Boa-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81430 Nr: 267-09.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivane Vieira Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 81430

Sentença de extinção

Vistos EM CORREIÇÃO

O réu ELIVANE VIEIRA VASCONCELOS foi condenado a uma pena de 01 

(um) mês de detenção, em regime inicial aberto, por infração no artigo 147 

do Código Penal.

 A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação aos 

03/07/2014, não havendo interposição de recurso.

 Até a presente data o réu não foi encontrado para dar início ao 

cumprimento da pena.

 Decorrido o prazo sem cumprimento, a i. Representante do Ministério 

Público requereu o reconhecimento da extinção da pretensão executória 

(fl. 88).

 É o relatório.

 DECIDO.

 Considerando o disposto no § 1º do artigo 110 do Código Penal que a 
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prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para 

a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena 

aplicada, temos, no caso concreto, lapso superior ao previsto no inciso V 

do artigo 109 do mesmo Código.

 Assim, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso II e 110, § 1º 

todos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ELIVANE 

VIEIRA VASCONCELOS, ante o transcurso do prazo prescricional para o 

exercício da pretensão executória Estatal.

 Com o trânsito em julgado e após procedidas as comunicações e 

averbações necessárias, arquive-se com as cautelas de praxe

Água Boa-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92306 Nr: 1813-31.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Oliveira Cichocki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n°: 92306

Sentença de extinção

Vistos EM CORREIÇÃO

O réu MARCIO LEANDRO OLIVEIRA CICHOCKI foi condenado a uma pena 

de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, por infração no 

artigo 147 do Código Penal.

 A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação aos 

30/10/2014, não havendo interposição de recurso.

 Até a presente data o réu não foi encontrado para dar início ao 

cumprimento da pena.

 Decorrido o prazo sem cumprimento, a i. Representante do Ministério 

Público requereu o reconhecimento da extinção da pretensão executória 

(fl. 105).

 É o relatório.

 DECIDO.

 Considerando o disposto no § 1º do artigo 110 do Código Penal que a 

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para 

a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena 

aplicada, temos, no caso concreto, lapso superior ao previsto no inciso V 

do artigo 109 do mesmo Código.

 Assim, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso II e 110, § 1º 

todos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu MARCIO 

LEANDRO OLIVEIRA CICHOCKI, ante o transcurso do prazo prescricional 

para o exercício da pretensão executória Estatal.

 Com o trânsito em julgado e após procedidas as comunicações e 

averbações necessárias, arquive-se com as cautelas de praxe

Água Boa-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57688 Nr: 599-08.2014.811.0020

 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: JBDAF, ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA 

RESENDE - OAB:16.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base na legislação vigente e amparado nos provimentos nºs. 52 a 

56/2007 da CGJ, intimo a parte autora, para que no prazo legal 

manifestesse acerca da certidão de fls. 57, vs.

Carlos H. F. Foz - analista judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 27155 Nr: 1560-22.2009.811.0020

 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: ADILSON MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO VITÓRIO, Isonel Bezerra Bonfim - 

Espólio, EUDI MARIA FERREIRA BONFIM, Cristiano Alves Utida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Através dos Provimentos nºs 52, 53, 54, 55 e 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos afim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo 

legal acerca da petição de fls. 162/173.

Carlos H. F. Foz - analista judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 73437 Nr: 2430-23.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, se manifestar 

quanto a devolução do AR de referência 50 fornecendo o endereço 

atualizado do executado, bem como, se necessário, comprovar 

pagamento de custas processuais e/ou diligência de Oficial de Justiça.

Alto Araguaia - MT, 09 de fevereiro 2018.

Marilda Pereira Pedroso

Gestora Judiciária

Mat. 7526

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57279 Nr: 273-48.2014.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO ALVES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, impulsiono o presente feito, a fim de intimar, via 

DJE, o advogado da parte Autora para o fim de recolher as custas 

processuais referentes à Carta Precatória pretendida bem como 

diligências de Oficial de Justiça na Comarca deprecadada visando a 

expedição da nova missiva nos moldes requeridos às fls.189/190. Alto 

Araguaia, 09 de fevereiro de 2018. Marilda Pereira Pedroso - Gestora 

Judiciária - Mat. 7526.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 24199 Nr: 1725-06.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO UARLEI REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 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 Ré para, no prazo de 15 dias, se manifestar quanto ao 

cálculo de pena.

Alto Araguaia - MT, 08 de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 22153 Nr: 146-23.2008.811.0020

 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): DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA, PAULO 

REGINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ADEMILTON ATAÍDES 

CARVALHO, DILSON REZENDE DE MATOS, ITAMAR DE JESUS PIMENTA, 

CONSTRUTORA I P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TANIA GUIOMAR 

RESENDE CARDOSO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6.491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Chaves de Morais - 

OAB:10.451/GO, DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, 

NESTOR FERNANDES FIDELIS - OAB:6006/MT, Rodrigo Oliveira da 

Silva - OAB:9395/MT

 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, 08 de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 24199 Nr: 1725-06.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO UARLEI REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 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 Ré para, no prazo de 15 dias, se manifestar quanto ao 

cálculo de pena.

Alto Araguaia - MT, 08 de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4629 Nr: 1617-21.2001.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALCANTI ZAIDEM & FERREIRA LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para manifestar-se quanto a 

certidão do Oficial de justiça, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020010-61.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8020010-61.2015.811.0020 Reclamante (s): GUSTAVO 

GONÇALVES DA SILVA Reclamado(a): FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA VISTOS, 

A parte autora alega que seu nome está negativado por débito junto à 

reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela 

qual requer indenização em virtude de supostos danos morais suportados, 

bem como declarar o debito inexistente. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que ?(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.? (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos. A requerida, em sua defesa (mov. 27) juntou 

documentos que comprovam a contratação de crédito onde consta a parte 

reclamante como cliente solicitante do serviço. Os documentos constantes 

no movimento n. 27 ? Notificação, comprovam ainda que a parte 

reclamante fora notificada da cessão do crédito oriundo do contrato 

firmado junto a CEF, contrato n. 1034311250000045, com valor de R$ R$ 

1.069,60 (mil e sessenta e nove reais e sessenta centavos), 

cumprindo-se, assim, o requisito de eficácia previsto na primeira parte do 

art. 290, do Código Civil. A parte autora, por sua vez, manifestou-se no 

movimento 30, contudo, não impugnara precisamente a veracidade dos 

documentos apresentados juntamente com a defesa (mov. 27), 

presumindo-se verdadeiros. Destarte, com razão a requerida, vez que, 

para retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, a parte 

reclamante sequer impugnou os valores estipulados no referido negócio 

jurídico, vem agora a juízo requerer a devida reparação pelos danos 

morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 
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CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-06.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA AMERICO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8010389-06.2016.811.0020 Reclamante (s): LUZIA AMERICO 

DOS SANTOS Reclamado(a): TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A 

SENTENÇA VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado 

por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal 

inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de supostos 

danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que 

não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes, 

razão pela qual realizou pedido de litigância por má-fé pugnando por ter a 

reclamada dado azo a presente demanda pleiteando por direito indevido. É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que ?(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.? (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Em sede de preliminar a parte ré arguiu a ausência de 

interesse de agir em virtude de que, a parte reclamante deixou de realizar 

tentativa pela via administrativa, bem como não acostou qualquer protocolo 

de atendimento/reclamação. Assim, rejeito a preliminar suscitada, uma vez 

que, a própria demanda por si só já é um meio pelo qual, a parte 

demandante se apoia para tentar resolver a lide em questão. Vencida a 

preliminar, passo a análise do mérito. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação de crédito/débito onde consta 

a parte autora como cliente solicitante, conforme telas anexadas no corpo 

da peça contestatória, sendo estas, cópia do contrato assinado pela parte 

demandante inclusive com documentos pessoais e relatório de 

inadimplência. A parte autora, por sua vez, em impugnação, apenas se 

limitou a reafirmar a inicial, impugnando as telas informativas colacionadas 

pela parte ré. Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o 

nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será 

o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação 

pelas partes e, diante da inadimplência da autora, não pode agora neste 

juízo requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada 

teria lhe causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse 

modo, havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a 

qual age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo (setembro de 2012 a abril de 

2013) a parte reclamante quitou de forma regular a prestações 

contratadas, sendo-lhe impossível neste momento alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar de mérito 

suscitada pela parte ré, bem como JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, 

a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 1% sobre o valor dado a 

causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73662 Nr: 2565-35.2016.811.0020

 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: VILELLA MADEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. RODRIGUES FERREIRA MADEIRAS - ME, 

MARCON INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, 

MADEIREIRA IRMÃOS OLIVEIRA LTDA - ME, JESSE RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Ante o exposto, tendo em conta que o edital de carta convite abrangeu 

toda a quantidade da madeira apreendida de 41.932 m³ e que o valor 

ofertado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se depositado na 

conta bancária do Conselho da Comunidade, INTIME-SE a empresa 

MADEIREIRA IRMÃOS OLIVEIRA LTDA ME, para manifestar interesse na 

restituição de 7.880 m³ de madeira apreendida ou no levantamento dos 

valores depositados de forma proporcional à restituição, no prazo de 03 

(três) dias, ficando advertida de que o seu silêncio será entendido como 

favorável ao levantamento da quantia.6. INTIME-SE a empresa MARCON 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP, para manifestar 

interesse na restituição de 12.010 m³ de madeira apreendida ou no 

levantamento dos valores depositados de forma proporcional à restituição, 

no prazo de 03 (três) dias, ficando advertida de que o seu silêncio será 

entendido como favorável ao levantamento da quantia.7. Caso uma ou 

ambas das empresas acima manifestem interesse na restituição da 

madeira, INTIME-SE a empresa VILELA MADEIREIRA para manifestar 

interesse na aquisição parcial de 22.042 m³ das madeiras apreendidas, 

referentes à nota fiscal n. 000.000.138 – DOF n. 16457813, no prazo de 

03 (três) dias, ficando advertida de que o seu silêncio será entendido 

como favorável.8. Advirto, ainda, que as madeiras foram apreendidas em 

11/08/2016 e que se trata de produto perecível e deteriorável. 9. INTIME-SE 

pessoalmente o Conselho da Comunidade para devidamente manter em 

conta bancária a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente ao 

leilão da madeira destes autos, até a deliberação deste juízo.10. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

02 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

N° 3836-57.12.2012.811.0008-Código 82148. EDITAL DE INTIMAÇÃO 05 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HEMERSON LIMA DE OLIVEIRA, Cpf: 

70540225134, Rg: 158550.15, Filiação: Maria da Conceiçao Lima e Jose 

Cordeiro de Oliveira, brasileiro(a), casado(a), autônomo. 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$ 252,23 

(Duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e tres centavos), no prazo de 

05, contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica 

Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome 

CPF junto a divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5° 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, Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 

09 de novembro de 2017 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros 

Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC
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n° 2578-75.2013.811.0008-código 86782 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 5 

DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTER DE MELO, Cpf: 

27323374120, brasileiro(a), solteiro(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$ 503,94 (Quinhentos e tres reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 05 ( cinco) dias , contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 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, 

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 08 de 

fevereiro de 2018 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

n° 373-68.2016.811.0008-CÓDIGO 107725 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 

5 DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA EDWIGES FERNANDES 

ALVES, Cpf: 62108182187, Rg: 1077829-2, natural de Olímpia-SP, 

casado(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$ 503,94 (Quinhentos e tres reais e noventa e quatro centavos), 

no prazo de 05 (cinco) dias , contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 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, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 08 de fevereiro de 2018 

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

n° 197-07.2007.811.0008- código 27014 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 5 

DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M. DOS SANTOS FIRMINO, CNPJ: 

07003959000120. 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$ 7.212,48 (Sete mil e duzentos e doze reais e quarenta e oito 

centavos), no prazo de 05 ( cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 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, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 08 de fevereiro de 2018 

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

n° 1149-64.1999.811.0008-Código 4871 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 5 

DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA, 

Rg: 5.183.907-0, Filiação: João Francisco de Oliveira e de Alice Alves de 

Oliveira, data de nascimento: 30/07/1957, brasileiro(a), natural de Paraíso 

do Norte-PR, casado(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$ 503,94 (Quinhentos e tres reais e noventa e 

quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 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, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 08 de fevereiro de 2018 

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

n° 5585-41.2014.811.0008-Código 96526 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 5 

DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO MOREIRA DE PAULA, 

Filiação: Maria das Dores de Paula Moreira e Pedro Jose Moreira, 

brasileiro(a), Telefone 033+9923-8789. 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$ 505,26 (Quinhentos e cinco reais 

e vinte e seis centavos), no prazo de 05 ( cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 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, 

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 08 de 

fevereiro de 2018 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 5 DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

ANTONIA SILVA DE SOUZA, Cpf: 01109344155, Rg: 1808949, Filiação: 

Lindalva Silva de Souza e Gonçalves Luiz da Silva, data de nascimento: 

29/12/1981, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido CARLOS FERREIRA DA SILVA, Cpf: 99522063487, Rg: 1.424.480, 

Filiação: Domingas Eutimia da Conceição e João Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 11/03/1974, brasileiro(a), natural de Tanque D`arca-AL, 

casado(a), braçal. 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$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias , contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 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, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 08 de fevereiro de 2018 

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Autos n/ 499-80.2000.811.0008- Código 5923

Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, través do seu advogado habilitado 

nos autos: Dr José Quintão Sampaio 5653 OAB/MT, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das despesas processuais no 

importe de R$ 564,70 ( quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta 

centavos ), a que ficou condenado nos termos da r. sentença prolatada 

nos autos. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 125,44 ( 

cento e vinte cinco reais e quarenta e quatro centavos), para fins de taxa, 

de iqual modo R$ 439,26 ( quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e seis 

centavos) para fins de custas, Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link, " EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA 

INSTANCIA ", clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou Remanescente), 

preencher os campos com o numero único do processo , o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preenche

r 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.

n°4183-22.2014.811.0008-Código 94616 Requerente: Edilsa Teixeira 

Pinheiro Requerido: Banco BMG S/A. Nos termos do artigo 5°, § 3, do 

provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica devidamente Intimada à parte requerida, 

por meio do seu advogado habilitado nos autos dr: Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado OAB/MG 84.400, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

297,44 (duzentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), a 

quem ficou condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 188,42 ( cento e oitenta e oito reias e 

quarenta e dois centavos, para fins de taxa e R$ 109,01 ( cento e nove 

reais e nove centavos) para fins de custas. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link, " EMISSÃO DE GUIAS ONLINE 
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–PRIMEIRA INSTANCIA ", clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou 

Remanescente), preencher os campos com o numero único do processo , 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do fórum.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92601 Nr: 2586-18.2014.811.0008

 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: EDNEIA MONTEIRO GUILHERME TELLES ATHAYDE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - OAB:18.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Nigro Franciscatto - 

OAB:133443, Robson Santos Ascenção - OAB:231.054

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a devolução de correspondencia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 104456 Nr: 4434-06.2015.811.0008

 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: GEISIANE FERREIRA PERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131170 Nr: 7217-97.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CITELI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 223,00 

(duzentos e vinte e três reais) a ser depositada na conta do TJMT., 

referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 36265 Nr: 2625-25.2008.811.0008

 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: NEIVANILDO GOMES DE SOUZA CONSERVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granjeiro Transporte de Veiculos Ltda - ME, 

TOTAL TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIA MÁRCIA VIEIRA ALVES - 

OAB:127.877 RJ

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 125058 Nr: 3749-28.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - 

OAB:OAB/MT. 11.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé que decorreu o prazo da citação da requerida sem nenhuma 

manifestação Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar o que de direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000044-68.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. C. (IMPETRADO)

S. R. D. O. S. (IMPETRADO)

A. D. O. P. (IMPETRADO)

J. D. S. G. (IMPETRADO)

P. D. C. D. D. (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO BARRA DO BUGRES/MT , 

9 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juízo. 

ID do documento: 11534880 Processo: 1000044-68.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120) 

Parte Autora: IMPETRANTE: ELIANE LINS DA SILVA Parte Ré: IMPETRADO: 

SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES, AUDELINO DE OLIVEIRA 

PRIMO, ANDERSON MENDES CAMPOS, JOZIAS DE SOUZA GOMES, 

PRESIDENTE DA CAMARA DE DENISE OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. EDMILSON PARREIRA POLEGATI Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33611260

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109998 Nr: 1723-91.2016.811.0008

 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: SILVANIO ALMEIDA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117472 Nr: 6278-54.2016.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAPIARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35988 Nr: 2329-03.2008.811.0008

 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: GONÇALO DA COSTA VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96090 Nr: 5275-35.2014.811.0008

 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: MARCOS ANTONIO DE JESUS

 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: INSS - OAB:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107978 Nr: 524-34.2016.811.0008

 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: MARIA SALETE DOS SANTOS LÚCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - OAB:4449, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113064 Nr: 3487-15.2016.811.0008

 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: MOIZES PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46769 Nr: 2935-60.2010.811.0008

 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: MAXIMILIANA RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92862 Nr: 808.90.2013.811.0026

 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: LUZIA FERREIRA RAMOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:, THIAGO BRITO DA CUNHA MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106517 Nr: 5817-19.2015.811.0008

 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: JOAQUIM DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107805 Nr: 415-20.2016.811.0008

 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: VILMA REGINA DE ARRUDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111350 Nr: 2499-91.2016.811.0008

 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: MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 3706-28.2016.811.0008

 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: ROSALINA DE BARROS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:18.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116843 Nr: 5876-70.2016.811.0008

 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: LEONIDES APARECIDA DOMINGO

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117863 Nr: 6535-79.2016.811.0008

 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: HELIO PINTO DE ARRUDA

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87123 Nr: 2905-20.2013.811.0008

 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: GETULIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98479 Nr: 740-29.2015.811.0008

 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: ZACARIAS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100312 Nr: 1848-93.2015.811.0008

 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: ADÃO PEDRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102602 Nr: 3246-75.2015.811.0008

 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: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 105350 Nr: 5063-77.2015.811.0008

 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: Fernando Davino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instuto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106559 Nr: 5844-02.2015.811.0008

 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: CIRÇO GOMES DA SILVA

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106850 Nr: 6029-40.2015.811.0008

 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: CARLOS ALCIDES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108486 Nr: 835-25.2016.811.0008

 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: MARIA MATILDE DE OLIVEIRA

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108764 Nr: 1017-11.2016.811.0008

 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: Darci Felix da Costa

 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:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109009 Nr: 1150-53.2016.811.0008

 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: DAYANE DA SILVA BARROS, MARIA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111895 Nr: 2837-65.2016.811.0008

 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: MDSS, CLEONICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111898 Nr: 2840-20.2016.811.0008

 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: LUIZ GONZAGA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHÔA - OAB:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113089 Nr: 3506-21.2016.811.0008

 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: FERMINO BENEVIDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113103 Nr: 3517-50.2016.811.0008

 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: APARECIDO RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117355 Nr: 6211-89.2016.811.0008

 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: JOSE RAMOS

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118914 Nr: 164-65.2017.811.0008

 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: IVANETE SALETE MARCHI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 2835-13.2007.811.0008

 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: JORGE CONSTATINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47847 Nr: 4008-67.2010.811.0008

 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: CÍCERO LUIZ GONZAGA

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54605 Nr: 810-51.2012.811.0008

 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: APARECIDA CABRAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, 

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86280 Nr: 2080-76.2013.811.0008

 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: ROSILEIDE DA SILVA, ROSIETE DA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92711 Nr: 2668-49.2014.811.0008

 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: CICERO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95667 Nr: 4975-73.2014.811.0008

 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: DIRLENE ALMEIDA DOS SANTOS

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98379 Nr: 681-41.2015.811.0008

 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: JOSE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 1033-96.2015.811.0008

 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: JORGE DA SILVA

 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:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101377 Nr: 2478-52.2015.811.0008

 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: LAURA GIMENEZ GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103455 Nr: 3743-89.2015.811.0008

 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: SENIA MARIA NERES CORREIA

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103457 Nr: 3745-59.2015.811.0008
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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: LEONILDE FURTADO FILHO

 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: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:PROCURADOR, WESLEY LAVOISIER DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103466 Nr: 3753-36.2015.811.0008

 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: EDSON SEBASTIAO DE ARRUDA E SILVA

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106394 Nr: 5722-86.2015.811.0008

 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: Agnaldo Almeida de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108241 Nr: 713-12.2016.811.0008

 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: LUCIOMAR JULIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110399 Nr: 1959-43.2016.811.0008

 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: CLOVIS DE FIGUEIREDO JOSETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554, PAULA PATRÍCIA PASQUALLI - 

OAB:10.633, VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:18.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112740 Nr: 3305-29.2016.811.0008

 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: LUCINDA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112787 Nr: 3324-35.2016.811.0008

 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: PAULO VITORINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113090 Nr: 3507-06.2016.811.0008

 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: ZILDA FERREIRA NASCIMENTO OLIVEIRA

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113094 Nr: 3511-43.2016.811.0008

 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: URBANO FLORENCIO DA SILVA

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116140 Nr: 5461-87.2016.811.0008

 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: EDIANA DAS GRAÇAS ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116830 Nr: 5868-93.2016.811.0008

 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: PAULA FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117360 Nr: 6216-14.2016.811.0008

 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: CLECI RODRIGUES DE JESUS

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do não comparecimento da parte autora na pericia agendal, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119289 Nr: 402-84.2017.811.0008

 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: VICENTINA BERTOLDO DE OLIVEIRA

 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:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120426 Nr: 1055-86.2017.811.0008

 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: JURANDIR DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120577 Nr: 1164-03.2017.811.0008

 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: MARIA DE FATIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120669 Nr: 1226-43.2017.811.0008

 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: DEJANIRA DOMINGAS DE OLIVEIRA

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120974 Nr: 1397-97.2017.811.0008

 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: ADÃO TAVARES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121304 Nr: 1589-30.2017.811.0008

 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: Roseni Soares de Lima

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126779 Nr: 4601-52.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR GONÇALVES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a 

devida guia de recolhimento das custas judiciais pertinentes à distribuição 

da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, certifique-se e conclusos.Realizada a emenda 

no prazo mencionado, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133349 Nr: 533-25.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 299 de 547



 PARTE AUTORA: ADÃO LAUDELINO DA SILVA

 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. De proêmio, anoto que o(a) requerente não aportou aos autos cópia 

integral da decisão que indeferiu o requerimento na esfera administrativa 

(Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, juntando aos autos cópia da decisão de 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da tutela pleiteada.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133351 Nr: 535-92.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVERINA DO NASCIMENTO DE ARAÚJO

 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. Recebo a exordial 2. Presentes os pressupostos, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo ao requerente as 

isenções previstas na Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este 

juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.3. 

Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende que 

seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a implantar o 

benefício previdenciário ao autor. 4. Dessarte, não se olvidando dos 

argumentos advogados pelo requerente, entendo que não é o caso do 

deferimento da antecipação pretendida, considerando que os documentos 

colacionados a exordial, não oferecem sustentáculo suficiente para tanto, 

a partir do instante em que a autora visa afastar análise documental 

realizada pelo requerido, em relação a qual milita presunção de legalidade 

por se tratar de ato de entidade pública, elementos de convicção que não 

podem ser considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, 

do Novo Código de Processo Civil.5. Deste modo, indefiro a antecipação 

de tutela pretendida e determino a citação do requerido, para, querendo, 

responder, no prazo de 15 dias, computado em dobro, por força do 

disposto nos arts. 355, caput, e 183, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta 

qualquer das hipóteses previstas no art.337 do NCPC, à parte autora para 

impugná-la no prazo de 15 dias (art.351, NCPC). Em seguida, conclusos.8. 

Compulsando detidamente os autos, percebe-se que o requerente não 

juntara comprovante de residência, assim, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) aporte aos autos cópia de documento de 

comprovação de residência, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Novo 

Código de Ritos.9. Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133352 Nr: 536-77.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO BERNADINO DA SILVA

 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. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Dessarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial, 

não oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em 

que o autor visa afastar análise documental realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção que não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 355, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art.337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art.351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107509 Nr: 243-78.2016.811.0008

 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: OROCELIO DA SILVA PASSOS

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109008 Nr: 1149-68.2016.811.0008

 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: ALDAIR PEREIRA RAMOS

 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: Mateus Alves Araújo - OAB:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111197 Nr: 2418-45.2016.811.0008

 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: ALFREDO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115623 Nr: 5141-37.2016.811.0008

 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: Joselina Olaria do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117865 Nr: 6537-49.2016.811.0008

 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: IVONETE FREITAS DORNELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120676 Nr: 1233-35.2017.811.0008

 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 TADEU DA SILVA

 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:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132639 Nr: 41-33.2018.811.0008

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANI SANSÃO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SANSÃO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, verifico que a parte autora, deixou de apresentar 

comprovação do recolhimento das custas processuais dos processos, 

Autos nº 6218-47.2017.811.0008, cód. nº 129388; e Autos nº 

6219-32.2017.811.0008, cód. nº 129390; anteriormente ajuizados, que 

possuíam as mesmas partes, pedido e causa de pedir. Deste modo, de 

acordo com o art. 486, §2º, o pronunciamento judicial que não resolve o 

mérito, não obsta que a parte proponha de novo a ação, desde que haja 

prova do pagamento referente as custas do processo, como pode ser 

visto a seguir:“Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o 

mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.§ 1o No caso de 

extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII 

do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que 

levou à sentença sem resolução do mérito. § 2o A petição inicial, todavia, 

não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das 

custas e dos honorários de advogado.§ 3o Se o autor der causa, por 3 

(três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá 

propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe 

ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu 

direito”.Deste modo, determino que a parte autora emende a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias correspondentes aos processos já extintos sem 

resolução de mérito, a qual a autora já fora condenada, que totalizam o 

valor de R$1.009,27 (um mil e nove reais e vinte sete centavos), bem 

como determino a apresentação da devida guia e comprovante de 

recolhimento das custas processuais pertinentes à distribuição da 

presente ação, que importa no valor de R$ 51.545,25 (cinquenta e um mil e 

quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte cinco centavos) no mesmo 

prazo assinalado, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, 

nos termos do art. 485, I, do Novo CPC.Realizada a emenda no prazo 

mencionado, tornem-me os autos conclusos para deliberações.Em caso 

de inércia, certifique-se e conclusos. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132962 Nr: 264-83.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BARBOSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos 

artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado, cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos na 

forma exposta na exordial, ou oferecer resposta nos termos do art. 398, 

do Código de Processo Civil, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132957 Nr: 259-61.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos 

artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado, cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos na 

forma exposta na exordial, ou oferecer resposta nos termos do art. 398, 

do Código de Processo Civil, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132967 Nr: 269-08.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos 

artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado, cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos na 

forma exposta na exordial, ou oferecer resposta nos termos do art. 398, 

do Código de Processo Civil, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126971 Nr: 4710-66.2017.811.0008

 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: MILTON COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122664 Nr: 2406-94.2017.811.0008

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINÉIA APARECIDA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos 

artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado, tornem-me os autos 

conclusos para deliberações.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132953 Nr: 255-24.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS TEIXERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos 

artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado, cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos na 

forma exposta na exordial, ou oferecer resposta nos termos do art. 398, 

do Código de Processo Civil, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132956 Nr: 258-76.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS RODRIGUES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos 

artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado, cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos na 

forma exposta na exordial, ou oferecer resposta nos termos do art. 398, 

do Código de Processo Civil, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132951 Nr: 253-54.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOGIVAL SARAIVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos 

artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.Realizada a emenda no prazo mencionado, cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos na 

forma exposta na exordial, ou oferecer resposta nos termos do art. 398, 

do Código de Processo Civil, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119921 Nr: 752-72.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves De Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132960 Nr: 262-16.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MENEZES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, bem como aporte aos autos sentença que julgou a 

Ação Civil Pública que embasou a presente demanda, sob pena de 

extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das 

custas, certifique-se e conclusos.Realizada a emenda no prazo 

mencionado, tornem-me os autos conclusos para deliberações.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133410 Nr: 581-81.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI RIOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 Trata-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão com pedido de 

liminar, requerida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em 

face de SIDNEI RIOS DE SOUZA, (qualificados nos autos) em razão do 

inadimplemento das obrigações contratuais garantidas mediante alienação 

fiduciária pactuadas nos termos do contrato de fls. 38/41.

Alega que a parte requerida realizou um contrato de financiamento nº 

0240361756, com cláusula de alienação fiduciária, para que o mesmo 

adquirisse o seguinte bem móvel: 01 (UM) VEÍCULO, MARCA: 

CHEVROLET, MODELO: CELTA HATCH N.GER. FLEXP. LIFE 1.0, VHC, 8V, 

A/G, 2P, ANO: 2006/2007, COR: PRETA, PLACA: KAH9269, CHASSI: 

9BGRZ08907G160471, RENAVAM: 895794977.

Relata o autor, que a parte requerida deixou de pagar as parcelas com 

vencimento em 11/08/2017, incorrendo em mora nas demais parcelas no 

valor total de R$ 6.310,60 (seis mil e trezentos e dez reais e sessenta 

centavos.).

A inicial de fls. 05/08, veio instruída com os documentos de fls. 09/48, que 

comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a 

necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que 

somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme 

fls. 43/46.

Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no 

art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente 

instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 

61/28)”.

 Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.

Serve cópia da presente como mandado de busca e apreensão, devendo 

no mesmo ato, o Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido 

para, querendo, em 15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da 

mora (art. 3º, § 1°, do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 

10.931/2004).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132965 Nr: 267-38.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia 

e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes 

à distribuição da ação, bem como, aporte aos autos sentença que julgou a 

Ação Civil Pública que embasou a presente demanda, sob pena de 

extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das 

custas, certifique-se e conclusos.Realizada a emenda no prazo 

mencionado, tornem-me os autos conclusos para deliberações.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101743 Nr: 2747-91.2015.811.0008

 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: MAXIMINA PEREIRA CELESTRINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da informação retro, intime o autor na pessoa de seu advogado 

para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42549 Nr: 2521-96.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126657 Nr: 4535-72.2017.811.0008

 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: MARGARIDA DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47231 Nr: 3397-17.2010.811.0008

 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 DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANDRE BUSINARO, GILMAR ZANELIA, 
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ELSA SANTINELO GRAMULHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledijane Zandonadi - 

OAB:5.361-MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime os requeridos na pessoa de seu 

advogado para apresentar as contrarrazões à apelação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119826 Nr: 685-10.2017.811.0008

 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: Euziane Calomenzoré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:6916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISBO FREIRE 

JUNIOR - OAB:MT 20.111-B, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:10350

 18. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

união estável com o falecido.19. Sem custas, por ser a parte autora 

beneficiária da gratuidade da justiça.20. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97969 Nr: 430-23.2015.811.0008

 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: MAURO DE FREITAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da informação retro, dê-se vistas dos autos ao procurador do 

autor para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46900 Nr: 3066-35.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO DENISE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DAS DORES IRMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o o exequente para depositar a diligência 

do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias, com a juntada do 

pagamento, intime o executado para que informe a existência de bens 

passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório a dignidade 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100643 Nr: 2035-04.2015.811.0008

 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): J.B. VILARINHO - ME, JOAO BATISTA 

VILARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133453 Nr: 604-27.2018.811.0008

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE CARVALHO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI NANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 3º, da Lei 

n.º 1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da ação no 

prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço indicado na 

inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para diligenciar 

indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, estando o 

postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, comprovado nos 

autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e outros bancos de 

dados), autorizo a expedição de edital citatório com prazo de 20 (vinte) 

dias, findo qual não apresentado contestação ou peça de defesa, nomeio 

como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não sendo ela autora, 

ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o advogado indicado pela OAB 

local, em lista de nomeação, arbitrando em seu favor o valor de 01 (um) 

URH a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.

 4. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art.337 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art.351, NCPC).

5. Dê-se vistas dos autos ao Douto Promotor de Justiça atuante na 

comarca para manifestação.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53592 Nr: 4341-82.2011.811.0008

 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: JOSE BEZERRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT, RENATA CINTRA RASCHEJA 

- OAB:15.625 13.120-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MARIA CARVALHO DE 

CAMILO - OAB:319205 SP, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:OAB/MT 

12090-A, JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103.587 SP

 Vistos;

Intime-se a parte requerida, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao pedido de fls. 195/196.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se.Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela
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 Cod. Proc.: 87818 Nr: 3598-04.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DO COUTO ROSA, MANOEL DE 

SOUZA MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Corrêa Braga Filho - 

OAB:

 Antes de incluir o presente feito em pauta, diante da conclusão do laudo 

pericial de fls. 68/71, colha-se parecer do MPE e, em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 119109 Nr: 296-25.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILDO MIGUEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Guedes Cardoso - 

OAB:10942, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - OAB:OAB/MT 13.631

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu EDNILDO MIGUEL DE LIMA alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 

Maio de 2018 às 14:00 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 112856 Nr: 3374-61.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979, LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19646

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Em sede de resposta à acusação, preliminarmente, a Defesa requer a 

rejeição da denúncia em razão da ausência de justa causa (fls. 95/109). 

Contudo, à luz do art. 397 do CPP, as hipóteses de absolvição sumária são 

excepcionais e, portanto, somente devem ser reconhecidas quando for 

patente a existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o 

fato evidentemente não constituir crime ou se a punibilidade estiver extinta. 

Ademais, nesta fase processual o Juiz deve se circunscrever tão 

somente à admissibilidade da denúncia, sem ingressar na análise do mérito 

da ação penal, impedindo-se, assim, o julgamento prematuro da lide. Desta 

feita, o Juízo afasta, por ora, a preliminar arguida pela Defesa.

II – Não obstante, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08 de Maio de 2018, às 15:00 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas /informantes por ambas 

arroladas, bem como o réu .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131771 Nr: 7545-27.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJACI SEVERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos: 7545-27.2017.811.0008 - Código: 131771.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 07 de fevereiro 

de 2018, às 13:30 horas.

III - Intimem-se as testemunhas, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 29 de novembro de 2017.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 81758 Nr: 3465-93.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR RODRIGUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Cruz Dias - 

OAB:19538-0

 Autos: 3465-93.2012.811.0008 - Código: 81758.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

 Trata-se de guia de execução penal definitiva em que figura como 

recuperando ADAIR RODRIGUES CAMPOS, condenado pela prática do 

crime previsto no art. 121, §2°, II e IV do CPB, à pena de 14 (quatorze) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme guia de fl. 06.

Aportou aos autos ofício da Cadeia Pública apresentando cópias do ponto 

de dias de trabalhos nos meses de abril a dezembro de 2017 (fls. 

424/432).

Vieram os autos conclusos.

II-

Verifica-se das planilhas dos dias trabalhados, referente aos meses de 

abril a dezembro de 2017 (fls. 424/432), o recuperando trabalhou 252 

(duzentos e cinquenta e dois) dias.

Nesse viés, considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de 

pena para cada 03 (três) dias trabalhados, nos termos do art. 66, III, “c” 

c.c art. 126, § 1°, II, ambos da Lei 7210/84, DECLARA-SE a remição de 84 

(oitenta e quatro) dias a serem descontados da pena total do 

recuperando.

Homologa-se o cálculo anexo para que surta seus jurídicos e efeitos 

legais, sem prejuízo de reanálise em caso de impugnação.

 Conforme preleciona e exigem os artigos 41, inciso XVI e 66, inciso X da 

lei n.º 7.210, de 11 de Julho de 1.984 (Lei de Execução Penal), perfaça o 

encaminhamento de duas cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do 

estabelecimento prisional, a primeira para ser entregue ao executado, 

servindo como atestado de pena a cumprir e a segunda para ser 

arquivada no prontuário do executando, tudo em conformidade com a 
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resolução acima balizada.

Cientifique-se o reeducando, o representante do Ministério Público e à 

DPE.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 23 de janeiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 113985 Nr: 4093-43.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGO ALCANTARA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893/O

 Considerando que o recuperando não vem cumprindo regularmente as 

sanções impostas, conforme cálculo anexo, designa-se audiência de 

justificação para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 13 horas. Intime-se o 

recuperando. Ciência às partes. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133204 Nr: 435-40.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 Autos: 435-40.2018.811.0008 - Código: 133204.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 04 de abril de 

2018, às 13h45.

III - Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 01 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133206 Nr: 437-10.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Autos: 437-10.2018.811.0008 - Código: 133206.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 03 de abril de 

2018, às 13h45.

III - Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 01 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130170 Nr: 6618-61.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSON ALVES MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816

 DELIBERAÇÕES

I - Diante da ausência de mais uma ausência injustificada da testemunha 

que foi regularmente intimada, redesigna a audiência para o dia 10 de abril 

de 2018, ás 13:15 horas e, na forma do art. 218 do CPP, determina-se a 

CONDUÇÃO COERCITIVA da testemunha IPC Augusto Renato Magri 

Arantes, a qual ficará responsável pelas despesas processuais, sem 

prejuízo do crime de desobediência (CPP, 219). O(a) Oficial(a) de Justiça 

deverá apresentar a(s) testemunha(s) no ato ora designado. II – Diante 

das reiteradas ausências sem qualquer justificativa, extraia-se cópia 

integral dos autos e remeta a Corregedoria de Policia Civil para adotar as 

providencias que entender necessárias. SERVE CÓPIA DA PRESENTE DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 95688 Nr: 4987-87.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO BORDINI FACHINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599

 e o seu trabalho, a fim de primar pela ressocialização, modifica-se a 

condição inserida no item “IV” (fl. 545) e AUTORIZA-SE o recuperando 

Alexandro Bordini Fachina comparecer A CADA DEZ DIAS na Cadeia 

Pública local para justificar suas atividades.Aguarde-se o implemento do 

prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação. III –Por 

fim, determina-se seja os autos encaminhados a contadoria judicial para a 

realização do cálculo dos dias-multa impostos.Após, proceda com a 

intimação do (a) apenado (a) para o pagamento dos respectivos 

dias-multa.A título de esclarecimento, informa-se que para efetuar o 

pagamento da pena de multa, o (a) apenado (a) poderá acessar a página 

eletrônica do www.tesouro.fazenda.gov.br/gru, clicando em “Impressão 

de GRU”, para fins de emissão da Guia de Recolhimento da União. Ao 

preencher o formulário para emissão das guias, os seguintes dados 

devem ser observados: preencher com UG n° 200333 (DEPARTAMENTO 

PENITENCIÁRIO NACIONAL), Gestão n° 00001, e código de recolhimento n° 

14600-5 (FUPEN – MULTA DEC. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA). Na 

tela seguinte do site, continuar o preenchimento do formulário, 

completando-o ao menos com os campos do número do processo (deste), 

nome completo e número do CPF do (a) apenado (a), e valor principal.Se 

houver sido deferido o parcelamento da dívida, preencher também o 

campo do mês da competência.Se o recuperando, devidamente intimado, 

não efetuar o pagamento, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da 

Fazenda Pública, com espeque no art. 51 do CPB.Ciência às 

partes.Cumpra-se expedindo o necessário. SERVE O PRESENTE COMO 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 15664 Nr: 1860-93.2004.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO CELSO VIANA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599, RANIELY GONÇALINA LEITE - OAB:06106728

 O Juízo elaborou cálculo de pena que segue anexo.II – Compulsando a 

planilha dos dias trabalhados, acostado aos autos, de janeiro/2017 a 

dezembro/2017 (fls. 1.061/6), verifica-se que, observando a carga horária 

regular, o recuperando trabalhou 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias.Nesse viés, considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de 

pena para cada 03 (três) dias trabalhados, nos termos do art. 66, III, “c” 

c.c art. 126, § 1°, II, ambos da Lei 7210/84, DECLARA-SE a remição de 122 

(cento e vinte e dois) dias a serem descontados da pena total do 

recuperando Jânio Celso Viana Fonseca.III –Homologa-se o cálculo que 

ora se junta para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de 

futura reanalise em caso de impugnação das partes.Aguarde-se o 

implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua 

postulação.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela
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 Cod. Proc.: 110132 Nr: 1798-33.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SABINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT

 DECLARA-SE a remição de 08 (oito) dias pela participação participou da 

“Oficina de Leitura” (fls. 184/189), referente ao Projeto elaborado por este 

Juízo (Portaria 001/2016).Homologa-se o cálculo anexo para que surta 

seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de reanálise em caso de 

impugnação. Conforme preleciona e exigem os artigos 41, inciso XVI e 66, 

inciso X da lei n.º 7.210, de 11 de Julho de 1.984 (Lei de Execução Penal), 

perfaça o encaminhamento de duas cópias do cálculo ou seu extrato ao 

diretor do estabelecimento prisional, a primeira para ser entregue ao 

executado, servindo como atestado de pena a cumprir e a segunda para 

ser arquivada no prontuário do executando, tudo em conformidade com a 

resolução acima balizada.Cientifique-se o reeducando, o representante do 

Ministério Público e à DPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 81285 Nr: 2955-80.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599, VILSON BATISTA DE ASSIS - OAB:9222

 Verifica-se das planilhas dos dias trabalhados, referente aos meses de 

janeiro a dezembro de 2017 (fls. 697/702), o recuperando trabalhou 339 

(trezentos e trinta e nove) dias.Nesse viés, considerando que o cálculo se 

dará à razão de um dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados, nos 

termos do art. 66, III, “c” c.c art. 126, § 1°, II, ambos da Lei 7210/84, 

DECLARA-SE a remição de 113 (cento e treze) dias a serem descontados 

da pena total do recuperando.Homologa-se o cálculo anexo para que surta 

seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de reanálise em caso de 

impugnação. Conforme preleciona e exigem os artigos 41, inciso XVI e 66, 

inciso X da lei n.º 7.210, de 11 de Julho de 1.984 (Lei de Execução Penal), 

perfaça o encaminhamento de duas cópias do cálculo ou seu extrato ao 

diretor do estabelecimento prisional, a primeira para ser entregue ao 

executado, servindo como atestado de pena a cumprir e a segunda para 

ser arquivada no prontuário do executando, tudo em conformidade com a 

resolução acima balizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 110132 Nr: 1798-33.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SABINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT

 Intimação para que o Douto Advogado nomeado, apresente em tempo 

hábil a manifestação acerca da decisão, face a petição do Ministério 

Público de fls. 224 dos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130346 Nr: 6734-67.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIEL DA SILVA ALMEIDA, Cpf: 

06174747107, Rg: 3043299-S, Filiação: Maria Aparecida da Silva Almeida 

e Elias Francisco de Almeida, data de nascimento: 22/09/1996, 

brasileiro(a), solteiro(a), entregador, Telefone 9901-2052. 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 seu Promotor, vem, com base no incluso Inquérito Policial, 

oferecer denúncia em face de ELIEL DA SILVA ALMEIDA. Consta nos 

autos, que no dia 20 de agosto de 2017, por volta das 00h55min, em via 

pública, na Rua Guaporé, localizada no Bairro Pronav, nesta urbe, o 

denunciando ELIEL DA SILVA ALMEIDA, mediante golpes de faca, 

juntamente com seu irmão adolescente Eber da Silva de Almeida, nascido 

em 08/06/2002, com 15 anos de idade na época dos fatos, por motivo fútil 

e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima 

Valdir Soares, por choque hipovolêmico. Ao praticar a conduta 

anteriormente descrita, o denunciando ELIEL DA SILVA ALMEIDA, 

corrompeu seu irmão, o adolescente Eber da Silva de Almeida, nascido em 

08/06/2002, com 15 anos de idade na época dos fatos, praticando com ele 

infração penal de homicídio, que esta também incluída no rol do artigo 1.º 

da Lei 8.072/90. Segundo se apurou, nas condições acima descritas, o 

denunciado Eliel da Silva Almeida se dirigiu até a residência da testemunha 

Ana Paula Gomes da Silva, local em que também se encontrava seu irmão 

adolescente Eber da Silva de Almeida, o adolescente Cleberson Xavier 

Torres, e a pessoa de Patrícia Matos Lacerda, onde convidou os dois 

adolescentes para participar de um churrasco, que ocorria na residência 

da pessoa de Cleyton Soares, sobrinho da vítima Valdir Soares. Ao que 

consta, ao chegar no aludido churrasco, o adolescente Eber da Silva de 

Almeida, o adolescente Cleberson Xavier Torres e o denunciando Eliel da 

Silva Almeida foram impedidos pela vítima Valdir Soares de adentrarem na 

residência, em razão de atritos anteriores, motivo pelo qual, os dois 

menores de idade retornaram até a residência da testemunha Ana Paula 

Gomes da Silva, relatando o ocorrido. Apesar disso, em seguida, 

novamente o denunciando Eliel da Silva Almeida compareceu na 

residência, ocasião em que insistiu para que ambos voltassem ao 

churrasco, pois, "não daria nada". Então, os três, novamente, se dirigiram 

até a residência da pessoa de Cleyton Soares, sobrinho da vítima Valdir 

Soares. Segundo consta, ao chegarem na residência, a vítima Valdir 

Soares novamente teria tentado impedir que os três adentrassem ao local, 

iniciando-se uma briga, momento em que Valdir acertou golpes com faca 

no adolescente Cleberson Xavier Torres, que não resistiu aos ferimentos 

e morreu no local. Diante disso, o denunciando Eliel da Silva Almeida 

desferiu um soco na vítima Valdir Soares, e neste momento, o adolescente 

Eber da Silva de Almeida se apossou da faca e passou a esfaquear a 

vítima na região do abdômen. Segundo se apurou, minutos depois, 

retornou o denunciando Eliel da Silva Almeida, que se deparou com a 

vítima Valdir Soares ainda com vida, caída no chão, recebendo socorro 

das testemunhas Ana Paula Gomes da Silva e Keila Soares Estrela, 

momento em que aquele exclamou: "Você tem que morrer mesmo! Você 

vai morrer"!, então, com a mesma faca, desferiu um golpe no peito da 

vítima, ceifando-lhe a vida, logo, evadiu-se do local de carona em uma 

motocicleta. Apurou-se que, o denunciando agiu de modo a proporcionar e 

instrigar a participação de seu irmão adolescente Eber da Silva de 

Almeida. Igualmente, restou demonstrado que o denunciando agiu por 

motivo fútil, diante do simples fato da vítima proibir a entrada dele na festa; 

e agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que 

desferiu golpe fatal, após a vítima já se encontrar caída no chão, até 

mesmo recebendo os primeiros socorros das testemunhas Ana Paula 

Gomes da Silva e Keila Soares Estrela. Assim agindo, praticou o 

denunciando ELIEL DA SILVA ALMEIDA, as condutas típicas prevista no 

artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, §2º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual requer o Ministério 

Público que seja seguido o devido processo legal. Rol de testemunhas: 

Luciana Henrique da Silva; Cleiton Soares; Keila Soares Estrela; Eber da 

Silva Almeida; Ana Paula Gomes da Silva; Patrícia Matos Lacerda; Jony; 

Gilmarques; Jean; Balinha. Promotou de Justiça: Thiago Scarpellini Vieira.

Despacho: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI –Antes de determinar a citação 

por edital, oficie-se diretamente à Superintendência do Sistema Prisional 

solicitando informação acerca de estar o acusado preso em alguma das 

unidades prisionais do Estado (art. 1.376, §1°, CNGC).II –Em caso negativo 

a informação anterior, determina-se a citação por edital do acusado ELIEL 

DA SILVA ALMEIDA, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as 
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exigências dispostas no art. 363 do CPP.III –Decorrido o prazo de 

presunção de conhecimento da citação e de apresentação da resposta 

sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido 

o acusado ELIEL DA SILVA ALMEIDA fora citado por edital, e não 

compareceu para responder à acusação, nem constituiu advogado. 

Assim, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, 

SUSPENDE-SE o processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do 

prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao 

delito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo 

prazo de 20 (vinte) anos, de acordo com o art. 109, I do CPB.IV

 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, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 09 de fevereiro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500232-60.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. LENTE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PINTO COELHO VIMIEIRO OAB - MG0099550A (ADVOGADO)

FERNANDO OLIVEIRA ASSIS OAB - MG0108762S (ADVOGADO)

LUIZ FABIO SOARES E SOUZA OAB - MG142734 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

decisão ID do documento: 11143356. “...Após, INTIME-SE a exequente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção em razão da inércia. ....” O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-94.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WYSLLEY MACHADO BARBOSA 04906226159 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MD CUIABA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS CRISTINA RAZEL ORIOLI MORAES OAB - SP204148 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

redesignação de audiência de conciliação designada nos autos em virtude 

do recesso de carnaval e intimar as partes para comparecimento no dia 26 

de março de 2018, ás 15:40 horas, no mesmo local. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-54.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PORTELLA VEIGA DRUMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

redesignação de audiência de conciliação designada nos autos em virtude 

do recesso de carnaval e intimar as partes para comparecimento no dia 26 

de março de 2018, ás 15:20 horas, no mesmo local. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-39.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA JESSICA DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, para 

no prazo de 10 (dez) dias, informar o endereço correto e atualizada da 

parte devedora. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ALENCAR CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

redesignação de audiência de conciliação designada nos autos em virtude 

do recesso de carnaval e intimar as partes para comparecimento no dia 26 

de março de 2018, ás 15:20 horas, no mesmo local. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000616-58.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREME AGUA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRONILDO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

redesignação de audiência de conciliação designada nos autos em virtude 

do recesso de carnaval e intimar as partes para comparecimento no dia 26 

de março de 2018, ás 13:40 horas, no mesmo local. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000623-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 
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redesignação de audiência de conciliação designada nos autos em virtude 

do recesso de carnaval e intimar as partes para comparecimento no dia 26 

de março de 2018, ás 13:20 horas, no mesmo local. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-58.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

redesignação de audiência de conciliação designada nos autos em virtude 

do recesso de carnaval e intimar as partes para comparecimento no dia 26 

de março de 2018, ás 13:00 horas, no mesmo local. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 79874 Nr: 706-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO/MT, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES GIMENES, MARIO LUIZ 

GRIEBELLER, JOSÉ EDUARDO RODRIGUES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahmann 

Muhl - OAB:4.624/MT

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo e o autor devidamente intimado 

na pessoa de seu advogado, não efetuou o pagamento da diligência do 

Sr.Oficial de Justiça. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 39587 Nr: 2940-19.2011.811.0050

 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: OJAIR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo pericial de fls. 156/157, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 30105 Nr: 158-10.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDE GOLDSCHMIDI RAUBER, JOSÉ ALVES 

CAPISTRANO, LORINETE DOS REIS CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 70220 Nr: 3396-61.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR NEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNO MILTON MARKUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do decurso de suspensão dos autos , no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 80000 Nr: 793-44.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DE MORAIS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, 

determino a progressão do reeducando Cleiton de Morais Rezende ao 

regime semiaberto, devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, 

ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou a 

prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a 

REGRESSÃO de regime.Considerando o que o regime semiaberto nesta 

comarca é cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para 

ingresso do reeducando no referido regime:I - Comparecer em audiência 

admonitória que designo para o dia 15/02/2018, às 13h15min, munido de 

comprovante de residência, sob pena de expedição de mandado de prisão 

em seu desfavor;II - Permanecer em sua residência, localizada em Campo 

Novo do Parecis, nos dias úteis e sábados, das 20:00 às 06:00 horas, e 

integralmente nos demais dias de folga;III - Sair para o trabalho e retornar, 

nos horários acima fixados;IV - Não se ausentar da comarca de Campo 

Novo do Parecis, sem autorização judicial;V - Comparecer em Juízo, para 

justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês;VI - Não portar 

quaisquer tipos de armas;VII - Não frequentar lugares com aglomerações 

de pessoas, nenhum tipo de bar, boate, congêneres ou festas, salvo 

religiosas;VIII - Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou 

arruaças;IX - Não ingerir bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar 

drogas proibidas.Cumpra-se, servindo esta como alvará de soltura e 

mandado de intimação para o custodiado Cleiton de Morais Rezende, que 

se encontra recolhido na Cadeia Pública Local.Intime-se o recuperando e 

seu defensor.Serve a presente como alvará de soltura/mandado de 

intimação .Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 8 de 

fevereiro de 2018.Leilamar Aparecida RodriguesJuíza de Direito, em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13893 Nr: 842-08.2004.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLETTI & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT
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 Autos nº 842-08.2004.811.0050 (Código 13893)

Autor: A União

Réu: Nicoletti & Cia Ltda Me

Vistos.

Defiro o pedido de f. 347, a fim de conceder, ao executado, vista dos 

autos fora do cartório no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 93512 Nr: 3900-62.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC, EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA 

- OAB:21.473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 92474 Nr: 3266-66.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959-MT, Rodrigo Augusto Fagundes 

Teixeira - OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 83819 Nr: 3061-71.2016.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALCIDIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, 

BADOTTI ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Scheineider Ibanez - 

OAB:6.281/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 31556 Nr: 1610-55.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FREIRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, WESLEY FREIRE DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 62994 Nr: 988-34.2013.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. E DOS RECURSOS NAT.

-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOM AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO 

LTDA., NILTON SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ADRIANE PELEGRINE 

MAX - OAB:8.274/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

INDICANDO DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES 

BLOQUEADO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 96426 Nr: 353-77.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD. DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS 

- SP, WAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA, ISAURA MORA BUENO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DOS SANTOS, ONDINA PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL SCARPIN - OAB:SP/ 

1948-J

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 22297 Nr: 2562-39.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR ALBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - 

OAB:8217-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 75151 Nr: 2267-84.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTHIERES SOARES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/MT

 Nos termos da legislação em vigor, e considerando a necessidade de 

intimação do patrono do reeducando, impulsiono os autos para INTIMAR o 

reeducando por meio de seu patrono constituído, via DJE, para que 

compareça na audiência admonitória designada para 15/02/2018, às 

13h30min, a ser realizada na sala de audiência deste juízo. Nada mais.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72824 Nr: 1813-09.2012.811.0051

 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: Geraldo Lopes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Hilário Joaquim, Ivanilde Lima Joaquim, 

Sandra Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Camilo de Godoy - 

OAB:13405-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

REQUERENTE de que foi designada audiência de conciliação para o dia 

23/04/2018, às 14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca (art. 334, § 3º do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107474 Nr: 1721-89.2016.811.0051

 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: Alécio Schenkel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281, Mariana Fonseca Correia - OAB:22038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA IVO DOS SANTOS - 

OAB:20489/O, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:128341/SP, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente 

improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação 

declaratória.CONDENO o Requerente ao pagamento de multa 

correspondente a cinco salários mínimos, como sanção à litigância de 

má-fé.CONDENO o Requerente, ainda, ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados em R$ 7.500,00, nos 

termos do art. 85, § 8º, do NCPC.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, 8 de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 9189 Nr: 902-75.2004.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira e Cafeeira Princeza Ltda, Dirceu Pinhatti 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN Construções e Projetos Ltda, Benjamim de 

Souza Dias, Octacílio Sebastião da Cruz Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo, e os 

requeridos intimadosatravés de carga dos autos, até a presente data nada 

manifestaram, razão pela qual, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 10(dez)dias, indicar bens 

disponíveis dos requeridos, sob pena de possível extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20229 Nr: 2553-40.2007.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaury José Guolo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:OAB/MT 13571-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, João Batista Araujo Barbosa - OAB:9847/MT, Romeu 

de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação do Executado, no prazo de 05(cinco)dias, arguir qualquer das 

hipósteses do art. 854, § 3º, do NCPC, tendo em vista o bloqueio de 

valores realizados nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112965 Nr: 3859-29.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos 

nos embargos monitórios opostos pelo Requerido, mantendo incólume a 

pretensão monitória do Requerente.Consequentemente, nos termos do art. 

702, § 8º, do NCPC, CONSTITUI-SE, de pleno direito, o título executivo 

judicial.Uma vez que a demanda visa ao pagamento de quantia em 

dinheiro, caberá ao Requerente/Embargado buscar a instauração da fase 

de cumprimento de sentença, apresentando desde logo seus cálculos de 

atualização da dívida.CONDENO o Embargante ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder 

a 15% do valor atualizado da causa.INDEFIRO, aliás, o pedido de 
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gratuidade da Justiça feito pelo Requerido, vez que tal questão, nos autos 

da ação revisional mencionada, foi analisada pela instância superior, que 

resolveu indeferir o benefício. Mantém-se, então, nestes autos, o que já 

decidiu a 2ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado nos 

autos da Apelação 24266/2017. AGUARDE-SE, pois, a manifestação do 

Requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 30 (trinta) dias, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior provocação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 8 de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113116 Nr: 3919-02.2016.811.0051

 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: Fabiane Arruda de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:51793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO procedente o pedido indenizatório aduzido pela 

Requerente para CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 7.500,00, 

como compensação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes de sua 

mora.Tal valor deverá ser atualizado pelo INPC, a partir da presente data, e 

acrescido de juros moratórios legais a partir da citação.CONDENO o 

Requerido, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 15% do 

proveito econômico conferido à Requerente.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, 8 de fevereiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100442 Nr: 4157-55.2015.811.0051

 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: Rodomaior Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algosucesso Indústria e Comércio Têxtil Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA TORQUATO 

SCORSAFAVA AMARAL - OAB:15588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos aduzidos na presente ação de cobrança para 

condenar Algosucesso Indústria e Comércio Têxtil Ltda Me., ao pagamento 

de R$ 89.317,18, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC desde 

o vencimento e acrescido de juros moratórios, à taxa legal, a partir da 

citação.Sem prejuízo, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do 

valor atualizado da causa.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, 11 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141237 Nr: 940-96.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina Caovilla

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 940-96.2018.811.0051 - 141237

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

 Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento da Requerente.

 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141232 Nr: 939-14.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde - 

Cooperfibrafios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 939-14.2018.811.0051 - 141232

Cominatória

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139889 Nr: 271-43.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Novais Brito - EPP, Nivaldo de 

Novais Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 271-43.2018.811.0051 - 139889

Execução

Despacho.

Vistos etc.

CITEM-SE os Executados para que paguem a dívida exequenda no prazo 

de 03 (três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no prazo de 

15 (quinze) dias, oponham-se à execução por meio de embargos.

Alternativamente, os Executados poderão reconhecer o crédito e requerer 

o parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 
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moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do NCPC).

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, conforme 

previsão do art. 827, § 1º, do NCPC.

Não havendo pagamento, VOLTEM-ME conclusos os autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138385 Nr: 9992-53.2017.811.0051

 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: Welinton Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 08/03/2018, às 10h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137185 Nr: 9402-76.2017.811.0051

 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: Luiz Alves Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 06/03/2018, às 17h40min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138449 Nr: 10021-06.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 08/03/2018, às 14h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138209 Nr: 9893-83.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Campo 

Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9893-83.2017.811.0051 – Cód. 138209

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Requeridos para que, no prazo de 5 (cinco) dias, deem 

cumprimento integral à obrigação consignada em sentença, fornecendo o 

medicamento Abiraterona 1000 mg/dia, sob pena de permitir o início dos 

atos expropriatórios.

Não havendo cumprimento espontâneo, DEVOLVAM-ME conclusos os 

autos para análise do pedido de bloqueio.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82643 Nr: 2311-37.2014.811.0051

 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: Sebastiana Albanez

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda Natalia de Souza Winck 

Rocha - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103514 Nr: 567-36.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Fideski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDINHO COLUSSI - OAB:4722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 567-36.2016.811.0051 - 103514 (...) Decido. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para consolidar a posse e a propriedade dos 

bens alienados com a Requerente, tornando definitiva a liminar deferida. 

Nos termos do art. 527 do Novo NCC, cabe à Requerente a retenção das 

prestações pagas até o necessário para cobrir as despesas 

correspondentes, restituindo-se, ao final, eventual excesso ao Requerido. 

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 15% do valor 

atualizado da causa. 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, 9 de fevereiro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77361 Nr: 2303-94.2013.811.0051

 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 Volvo Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Verdes Campos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203/MT, Marli Ribeiro Taborda - OAB:14.431-A, 

Thais Regina Mylius Monteiro - OAB:PR 32.121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11903, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT, Quintiliano Teixeira de oliveira - OAB:57.596, Renata 

Luciana Moraes - OAB:13096-B

 Autos n° 2303-94.2013.811.0051 - 77361

Revisional

Despacho.
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Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

MANTENHO na íntegra e pelos seus próprios fundamentos a decisão 

atacada.

CUMPRA-SE integralmente a última decisão proferida nos autos.

Outrossim, as informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de Fevereiro de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74784 Nr: 3782-59.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Raasch Ltda ME, Kelly Rejane Raash 

Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elecsonic Comércio Ltda, Aguia Comercio de 

Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Cabrera Galbiati - 

OAB:31167/PR, Leonardo Giovani Nichele - OAB:7.705/MT, MONICA 

MINE YAO - OAB:32545, Valdemar Bernardo Jorge - OAB:25.688/PR

 INTIMO a parte autora para, querendo, manifestar-se acerca dos 

embargos de declarações aparesentado pela Requerida, juntado às folhas 

514/517, no prazo de 5 dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 95735 Nr: 2625-46.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irisvan Alves de Matos, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Galvão Serra e 

Jurgielewicz - OAB:16.815/MS, Bruno Terence Romero R. G. Dias - 

OAB:9.381/MS, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 OAB/MT, 

Jacqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT, Julio Sergio Greguer 

Fernandes - OAB:11.540/MS

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seus procuradores, na forma do 

artigo 513, §2º do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob 

pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários 

advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC). Fica 

ADVERTIDO, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97. CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 

do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independente de nova intimação e de 

garantia do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, 

podendo alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Valor 

atualizado do débito: R$ 34.008,58 (trinta e quatro mil, oito reais e 

cinquenta e oito centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30455 Nr: 564-91.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlington Pereira de Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Bauermeister - 

OAB:7328/B

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente a minuta do acordo anunciado na fl. 

80 e comprove o pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87880 Nr: 125-07.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Dartora do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrasystem Tecnologia em Sistema, 

Importação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danila Alves Frederiche - 

OAB:196.885-E/SP, Sandra Alves do Nascimento - OAB:336.572/SP

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu procurador, na forma do 

artigo 513, §2º do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob 

pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários 

advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC). Fica 

ADVERTIDO, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97. CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 

do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independente de nova intimação e de 

garantia do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, 

podendo alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Valor 

atualizado do débito: R$ 5.891,88 (cinco mil, oitocentos e noventa e um 

reais e oitenta e oito centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135490 Nr: 8531-46.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivan Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO a 

INICIAL, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO a exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais. DEIXO de condenar a autora em 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização do feito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Não interposto o recurso de apelação, 

INTIME-SE o réu do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC). CUMPRA-SE. Campo Verde, 19 de 

dezembro de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137224 Nr: 9420-97.2017.811.0051

 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: Domingos Lima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente DOMINGOS LIMA 

PEREIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 
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09/03/2018, às 13h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 14310 Nr: 241-28.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha, Antonio César dos Santos, 

Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, William José de Araújo - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé que o Leiloeiro Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA designou 

o dia 27/02/2018 às 13:30 horas para realização da PRIMEIRA PRAÇA e o 

dia 09/03/2018 às 13:30 horas para realização da SEGUNDA PRAÇA, 

conforme edital juntado nos autos e afixado no Fórum desta Comarca. 

INTIMO as partes das datas e horários acima certificados. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137576 Nr: 9588-02.2017.811.0051

 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: Claudevar Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado EDISON GONÇALVES DE ANDRADE JUNIOR, OAB/MT 

22.367-O, para comparecer, bem como, apresentar seu cliente 

CLAUDEVAR BARBOSA DA SILVA, na audiência de tentativa de 

conciliação designada para o dia 08/03/2018, às 15h40min, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137586 Nr: 9602-83.2017.811.0051

 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: Jessica Furtuozo Malaquias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente JESSICA FURTUOZO 

MALAQUIAS, na audiência de tentativa de conciliação designada para o 

dia 09/03/2018, às 13h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114356 Nr: 4441-29.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José João Angonese, Davi Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 Autos n° 4441-29.2016.811.0051 - 114356

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial na qual se conseguiu a 

satisfação integral do débito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

CONDENO os Executados ao pagamento das custas finais. Sem 

honorários.

Sem prejuízo, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor do Exequente.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações 

de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139140 Nr: 10454-10.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobiano Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte embargante, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do 

NCPC), sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138036 Nr: 9832-28.2017.811.0051

 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: Rosangela Maria da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado EDISON GONÇALVES DE ANDRADE JUNIOR, OAB/MT 

16001-B, para comparecer, bem como, apresentar sua cliente 

ROSANGELA MARIA DA ROCHA, na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/03/2018, às 16h00min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137913 Nr: 9764-78.2017.811.0051

 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: Clevisson Guimarães Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empeendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente CLEVISSON 

GUIMARÃES ARAUJO, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 09/03/2018, às 10h00min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-70.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIVO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010288-70.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE o 

Reclamante para que se manifeste, no prazo de 15(quinze) dias, sobre o 

petitório da Reclamada OI, onde afirma que o crédito é anterior ao 

deferimento da recuperação judicial e por esse motivo o presente 

processo deve ficar suspenso o crédito ser satisfeito conforme o plano 

de recuperação apresentado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 09 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-61.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICE FIDELIS DE SOUZA CAMPOS FOLETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA Intimação da parte autora, na 

pessoa de seu procurador para comparecer na audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 10/04/2018 às 14h20min. Cientifico-o 

de que o não comparecimento implica extinção e arquivamento. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA - Gestora Jud. Substituta.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010613-79.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste acerca do comprovante que consta no ID 11024201.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-55.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARPEJANE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000099-55.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Defiro o 

pedido formulado pela Exequente por meio da petição de ID 11638360, 

expedindo-se novo alvará para levantamento do valor depositado 

observando a nova para depósito, pois, consultando o Siscon verificou o 

cancelamento do alvará, conforme documento anexo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-62.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA VITAL DANTAS SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA Intiamção da parte autora, na 

pessoa de seu procurador, para comparecimento na audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 10/04/2018 às 14h40min. Cientifico-o 

de que o não comparecimento, implica extinção do feito e condenação ao 

pagamento das custas processuais, na forma da Lei. Maria Divina Alves 

Feitosa - Gestora Jud. Substituta.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-84.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERLON CEZAR DO ESPIRITO SANTO (TESTEMUNHA)

LUCAS RODRIGO PAVINATO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste acerca das guias que consta nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KETTELEN CAMILA RAASCH SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 03/04/2018 

às 15hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-15.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001341-15.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 316 de 547



constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar o 

efetivo consumo de energia pela Autora e se o valor cobrado é devido. 

Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as 

partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

da Requerente. - Tutela de Urgência Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º 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.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 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 possa vir a sofrer, podendo a caução 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. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita, se tiver o fornecimento de energia elétrica suspenso pela 

Requerida, bem como considerando tratar-se a energia bem indispensável. 

Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do 

pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito invocado. O Requerente 

afirma na inicial, em síntese, que é usuário dos serviços prestados pela 

Requerida, unidade consumidora nº 6/1830804-9. No mês de outubro de 

2017 a fatura de energia elétrica teve um excessivo aumento, 

notadamente se comparado com os meses anteriores. A Requerente 

relata que a Requerida diante da reclamação confirmou que a medição da 

energia não foi feita in loco, mas que foi realizada pela média de consumo 

dos últimos meses de acordo com a Resolução nº 414-2010 da ANEEL. 

Todavia, a Reclamante alega que a medição não atendeu o disposto na 

portaria. Ressalta que a empresa estava funcionando com a mesma média 

de horas de trabalho e produção diária, sem motivação para as cobranças 

exorbitantes. A Requerente emendou à inicial, para incluir na demanda a 

fatura do mês de outubro do ano de 2017, no valor de R$3.068,22 (três mil 

e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), também sob a alegação 

de cobrança excessiva. Trouxe aos autos, a fim de comprovar suas 

alegações a fatura do mês de outubro de 2017, no valor de R$ 16.199,95 

(dezesseis mil e cento e noventa e nove reais e noventa e cinco 

centavos), fatura do mês de outubro do ano de 2017, no valor de 

R$3.068,22 (três mil e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), bem 

como o histórico de contas, donde é possível verificar que o consumo do 

mês de outubro é maior do que os meses anteriores e a fatura do mês de 

novembro também registrou consumo de energia significativo. Logo, 

entendo verissímeis as alegações do Reclamante, merecendo acolhimento 

o pleito liminar. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é 

aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo Reclamante é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Decido. 

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência 

aduzido pelo Reclamante para determinar que: A Requerida a SE 

ABSTENHA suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora 

nº 6/1830804-9, ou caso já tenha feito, restabeleça imediatamente o 

fornecimento, até o deslinde da presente demanda. A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a 

presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de 

multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil 

reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Intimem-se a Reclamada da presente decisão para cumprimento. Intime-se 

o Reclamante, por meio de seu Advogado. No mais, aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação já designada. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 09 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011407-03.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011407-03.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Citado (Evento 

nº 1491761), o executado manteve-se inerte, decorrendo in albis o prazo 

legal para opor embargos (Certidão – ID 3696591). Requisitado o 

pagamento por meio de RPV (ID 6789863), decorrido o prazo legal, não 

houve o pagamento pelo Executado (Certidão - ID 8813067). À pedido do 

Exequente foi determinado o bloqueio de ativos do Executado (ID 

9080831), a diligência restou parcialmente exitosa (ID 9805304). O 

Exequente, diante do bloqueio parcial de ativos do Executado, pugnou por 

novo bloqueio, apresentando planilha atualizada do débito, com o desconto 

do valor penhorado (ID 9813583). O Executado, por meio da petição de ID 

10052404, manifestou-se pugnando pela desconstituição da penhora, sob 

o argumento de inconstitucionalidade da restrição e impenhorabilidade de 

bens públicos. A parte Exequente, por meio da petição de ID 10026884, 

pede pela manutenção da penhora, com a consequente liberação do valor 

penhorado. É o relato. Fundamento e Decido. O pedido do Executado, por 

meio da petição de ID 10052404, não merece acolhimento. O bloqueio de 

ativos do Executado é permitido pelo §1º, artigo 13, da Lei nº 12.153/2009, 

in verbis: “Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o 

trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; II – mediante 

precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como 

obrigação de pequeno valor. § 1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. § 2º 

As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas 

independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido 

na lei do respectivo ente da Federação(...)”. Nesse mesmo sentido é o 

Enunciado 07 da Fazenda Pública: “O sequestro previsto no § 1º do artigo 

13 da Lei nº 12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, 

ressalvada a hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP). In 

casu, ressalta-se que a obrigação é de pequeno valor e, portanto, a 

solicitação de pagamento será por meio de RPV, nos termos da Lei nº 

7.894/2003. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da 

penhora on line e nem mesmo em desconstituição da penhora, até mesmo 

porque o Executado deixou de pagar o RPV expedido para pagamento do 

valor em execução. Isto posto, indefiro o pedido formulado pelo Executado 

e mantenho a penhora on line já realizada. Do Pedido de Penhora n line de 

ativos do Executado Considerando que houve bloqueio parcial do crédito 

do Executado, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros 

do Executado, nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009 combinado 

com o art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via 

BacenJud, no importe de R$5.239,86 (cinco mil e duzentos e trinta e nove 

reais e oitenta e seis centavos), nas contas existentes do Executado - 

CNPJ: 03.507.415/0020-07. Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), 

na pessoa de seu Procurador, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

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

mais, efetue-se o levantamento do valor penhorado nos autos (ID 

9805304), em favor do Exequente, em conta a ser indicada por ele. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELI SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração manejados 

por TELEFONICA BRASIL S.A., alegando, em suma, que a sentença 

proferida é contraditória, em relação à fundamentação quanto à existência 

de danos morais (ID 9631840). Vieram os autos conclusos. Decido. Os 

embargos de declaração apenas são oponíveis quando a decisão enceta 

contradição, obscuridade ou omissão, e erro material, o que 

evidentemente não se infere do expediente mencionado. Volvendo olhos 

ao feito, verifico que não há causa para embargos declaratórios, haja 

vista que não há qualquer obscuridade ou contrariedade deste Juízo no 

comando sentencial em referência. Ao contrário, o decreto condenatório 

constou expressamente a fundamentação acerca da possibilidade de 

concessão dos danos morais pleiteados. Ademais, é certo que a 

substância do julgado deve ser mantida, visto que os embargos não visam 

a reforma da decisão, mas apenas serve como instrumento para correção 

de erros visíveis e aclarar eventuais obscuridade ou contradição, omissão 

ou erro material, mas que mantenham o mesmo teor decisório exarado 

anteriormente. Por seu turno, quanto à irresignação no tocante ao mérito, 

deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a alteração da 

sentença, consoante seus interesses, o que não se admite por meio de 

embargos. Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 

1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada 

a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e 

verificado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se 

provimentos aos Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. Reabro o prazo recursal. Decorrido o prazo in albis, voltem 

os autos conclusos para análise do recebimento do recurso interposto 

pelo Requerente (ID9576264). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT,09 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FELIPE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

09 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA FIGUEIREDO SANTOS DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

09 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARIA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

09 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010508-05.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY VAGNERI TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. A parte Requerida, inconformada com a sentença 

proferida nos autos, interpôs recurso inominado. Impossível o recebimento 

do recurso, eis que claramente intempestivo, nos termos da certidão de ID 

9801149. De fato, a leitura da intimação da sentença pelo Requerido, 

deu-se no dia 07.07.2017 (Expedientes – Ato de Comunicação). 

Entretanto, apenas no dia 25.07.2017 interpôs o recurso. Assim, evidente 

que o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 já havia 

se esgotado. Consigne-se, ainda, que, no juizado especial todos os 

prazos serão contados de forma contínua. Nesse sentido, a orientação do 

Enunciado 165 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os 

prazos serão contados de forma contínua (XXXIX Encontro - Maceió-AL).” 

Desta forma, deixo de receber o recurso interposto pela parte Reclamada, 

por entender faltar-lhe requisito intrínseco, qual seja a tempestividade. Por 

consequência, deixo de nomear Advogado à parte Requerente, eis que 

desnecessária a apresentação das contrarrazões. Intimem-se as partes, 

devendo o Reclamante ser cientificado por telefone. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 09 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-96.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

09 de fevereiro de 2018 Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010434-14.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010434-14.2016.8.11.0051 Execução de Honorários Sentença. 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que houve penhora pelo 

sistema Bacen Jud (ID 109014489), no valor integral pleiteado pelo 

Exequente (ID 9944756). Intimado, decorreu o prazo para o Executado 

impugnar a penhora, sem qualquer manifestação (Aba Expediente e 

Evento nº 14368351). A parte Exequente, por meio da petição de ID 

11476647, diante na inércia do Executado, pede pelo levantamento do 

valor penhorado nos autos, o que presume a sua anuência com o valor 

depositado. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor penhorado nos autos (ID 109014489), em favor da 

parte exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

11476647. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 07 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53803 Nr: 558-43.2016.811.0029

 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): UESMELO DE MELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 Autos nº. 558-43.2016.811.0029 (53803)

Vistos etc.

 Chamo o feito à ordem.

Nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, em que é admitida a 

interpretação analógica, bem como nos termos do artigo 505, caput, do 

Novo Código de Processo Civil, verifica-se que questões sobre os bens 

apreendidos não foram decididos em sentença, devendo portanto ser 

apreciado e resolvido.

Nos presentes autos há vários tipos de bens a serem considerados, desta 

forma determino:
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a) Quanto as drogas, determino a sua incineração/destruição pela 

autoridade competente;

b) Quanto ao valor monetário, determino sua perda em favor da União, 

com reversão ao Fundo de Transações Penais e congêneres, do Juizado 

Especial da Comarca de Canarana/MT (artigo 91, inciso II do Código Penal);

c) Quanto ao veículo determino sua perda em favor da União, com 

reversão à Delegacia de Polícia da Comarca de Canarana/MT, para 

utilização nas atividades do órgão (artigo 91, inciso II do Código Penal);

d) Quanto aos celulares apreendidos, determino a intimação do réu para 

retira-los, caso não demonstre interesse, determino desde já sua 

destruição.

 A presente decisão deve ser considerada como parte integrante e 

complementar da sentença, no ponto em que restava omissa.

 Intime-se o Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Às providências.

 Canarana, 25 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55833 Nr: 1727-65.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 Autos nº. 1727-65.2016.811.0029 (55833)

Vistos, etc.

 Levando-se em consideração que a acusação apresentou MEMORIAIS 

ESCRITOS às fls. 82/94, INTIME-SE, o acusado JULIO CESAR DE LIMA, por 

seu advogado para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Transcorrido in albis o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE pessoalmente o acusado para que constitua novo advogado, 

ou, se não tendo condições, manifeste seu desejo de se ver patrocinado 

pela Defensoria Pública, devendo o Sr. Meirinho CERTIFICAR.

 Vale lembrar, que embora o advogado do acusado tenha sido 

devidamente intimado para apresentação de memoriais escritos (fls. 97) 

quedou-se inerte consoante o certificado às fls. 98. No entanto, tal desídia 

não pode ser levada em prejuízo do acusado, sob pena de ocorrer no 

presente feito o instituto da nulidade absoluta.

 Acerca de tal tema, Renato Brasileiro de Lima (In Código de Processo 

Penal Comentado, 2016, p. 1287), aponta a ocorrência da nulidade 

absoluta quando “(...) o vício constante do ato processual atenta contra o 

interesse público na existência de um processo penal justo. (...)”.

 Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE 

DEFESA PRÉVIA. ART. 514 DO CPP. DENÚNCIA QUE IMPUTA À PACIENTE 

OS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 

PROCEDIMENTO RESTRITO AOS CRIMES FUNCIONAIS TÍPICOS. 

ALEGAÇÕES FINAIS APÓS O ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NÃO 

APRESENTAÇÃO PELA ADVOGADA CONSTITUÍDA. INTIMAÇÃO 

REGULAR. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO OU PÚBLICO PARA 

SUPRIR A FALTA. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELO JUÍZO 

PROCESSANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 

ADITAMENTO QUE NÃO MODIFICOU SUBSTANCIALMENTE A DENÚNCIA 

PRIMITIVA. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES 

ANTERIORMENTE APRESENTADAS. ORDEM DENEGADA. I - O 

procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP reservam-se aos 

casos em que são imputados ao réu apenas crimes funcionais típicos, o 

que não se tem na espécie. II - A paciente foi denunciada, com outros 

indivíduos, pela prática, em tese, dos crimes de roubo qualificado e 

formação de quadrilha. III - A jurisprudência desta Corte firmou-se no 

sentido de que "padece de nulidade absoluta o processo penal em que, 

devidamente intimado, o advogado constituído do réu deixa de apresentar 

alegações finais, sem que o juízo, antes de proferir sentença 

condenatória, lhe haja designado defensor dativo ou público para suprir a 

falta" (HC 92.680/SP, Rel. Min. Cezar Peluso). IV - A defesa apresentou 

alegações finais, momento em impugnou todos os termos da denúncia 

ofertada e negou participação da ora paciente nos fatos tidos como 

criminosos. V - Depois de apresentadas alegações finais pelo Ministério 

Público e por todos os denunciados até então, foi procedido novo 

aditamento à inicial acusatória, desta feita para incluir mais quatro 

acusados no polo passivo da ação penal. VI - Não ocorrendo, com os 

aditamentos posteriores, modificação factual que obrigasse a paciente 

reformular a sua defesa, torna-se desnecessária a apresentação de 

novas alegações finais. VII - Inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a 

ser sanada, não se pode admitir o habeas corpus como sucedâneo de 

revisão criminal, ante a verificação do trânsito em julgado do acórdão que 

tornou definitiva a condenação. VIII - Ordem denegada. (STF - HC: 95667 

AM, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 

16/06/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-120 DIVULG 

30-06-2010 PUBLIC 01-07-2010 EMENT VOL-02408-04 PP-01117). 

(negritos acrescidos).

 Desta forma, com o fito de evitar qualquer arguição de nulidade no 

presente feito e caso o acusado manifeste seu desejo de se ver 

patrocinado por defensor dativo, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

para patrocinar a causa, devendo apresentar as alegações finais no 

prazo legal.

Em caso de nova inércia COMUNIQUE a OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil) acerca do abandono de causa (art. 34, inciso XI, Lei n. 8.906/1994) 

praticado pelo causídico constituído pelo acusado JULIO CESAR DE LIMA, 

para tomar as providências que entender cabível.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 22 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25740 Nr: 3550-84.2010.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortepar Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helenice D. Garcia - 

OAB:11567/GO, Helio José Garcia - OAB:8.125/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Diogo Siqueira Jayme - OAB:27769/GO, JULIO 

GELIO KAIZER FERNANDES - OAB:284997

 Isto posto, forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de pagamento 

de despesas, em tese realizadas por Guiamar Queiroz de Assis, dado que 

tais foram saldadas perante a requerida Nortepar, como se depositário 

particular fosse.Sem prejuízo disso, dada que Guiamar continuou atuando 

no feito até o final de 2014, e tendo nesta época feito o pedido de 

ressarcimento de despesas, então verifica-se a possibilidade de melhor 

elucidação da atuação em especial quanto aos deveres de honestidade do 

servidor.Desta feita, extraia-se cópia integral do presente do presente 

feito e encaminhe-a ao Ministério Público, para fins de direito (eventuais 

crimes e improbidade).Dada a presente situação e com o aporte da última 

parcela do bem arrematado (fls. 494-verso), dou por encerrado o trâmite 

desta carta precatória neste juízo, devendo a mesma ser remetida ao 

órgão de origem, com os cumprimentos de praxe.Intime-se.Canarana, 08 

de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55565 Nr: 1562-18.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE NEVES MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARTINS 

MAGALHÃES - OAB:344954/SP, RAFAEL MORALES CASSEBE 

TÓFFOLI - OAB:213970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 147452/2018

CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 2ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 
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Centrais e Centros Judiciários sob nº 147452/2018, ocasião em que foi 

agendada Sessão de Mediação e/ou Conciliação para o dia 20 de março 

de 2018, às 13:30 (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para os 

procuradores das partes, a fim de cientificá-los da data da Sessão supra 

mencionada.

 Canarana/MT, 1º de fevereiro de 2018

Silvane M. S. Santana

 Gestora Judiciária Substituta - CEJUSC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65164 Nr: 261-65.2018.811.0029

 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: ROBSON SALVIANO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A, Juliana Goldoni - OAB:OAB MT/17.464-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Novo Código 

de Processo Civil INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

análise da demanda em ação própria, a qual deverá ser carreada com 

data da realização dos exames e seus resultados, eis que trata-se de 

requisito imprescindível para análise de eventual pedido liminar, sob pena 

de indeferimento da inicial.Autorizo desde já a devolução de documentos 

mediante recibo nos autos, ficando cópias.Sem custas.Transitada em 

julgado, ARQUIVE com as anotações e baixas de estilo.P.R.I.Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55789 Nr: 1694-75.2016.811.0029

 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: Lourdes Manhabosco

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Requerente na pessoa de seu Procurador Fabricio 

Gonçalves da Silveira, que a perícia médica do(a) requerente, será 

realizada pelo perito nomeado Doutora Lorraine Malafaia da Conceição - 

CRM/MT 7350, na Justiça Federal, Subseção de Barra do Garças/MT, no 

dia 10/03/2018, às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64413 Nr: 3512-28.2017.811.0029

 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: CPGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVT, DANIEL JÚNIOR TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, recebo a exordial e defiro a liminar pleiteada para que prossiga 

o inventário da Srª. Celma Tirloni, resguardando, porém, o quinhão 

hereditário que caberia à requerente, suposta filha de Sr. Valmir Tirloni, até 

o julgamento da ação investigatória.Cite-se o réu para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir 

(art. 306 do CPC/15).Determino desde logo o encaminhamento dos autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

designação da competente audiência de conciliação, observando-se o 

disposto no artigo 334, do Novo Código de Processo Civil.Saliento que na 

oportunidade, caso queiram realizar o exame de DNA (Ácido 

Desoxirribonucleico), poderá ser colhido o material genético das partes, 

considerando que este Juízo possui servidora capacitada para realizar a 

coleta do material, que será encaminhado a um laboratório credenciado 

junto ao Instituto de Perícias Científicas – IPC.O exame a ser realizado no 

laboratório credenciado ficará a cargo dos interessados, respeitado os 

valores contidos na tabela do IPC.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43935 Nr: 297-49.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Fatima de Camargo

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 297-49.2014.811.0029 - Código: 43935

Vistos,

Defiro o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação do bem 

imóvel descrito à fl. 161/163, intimando-se o executado para, caso queira, 

apresentar impugnação no prazo legal.

Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 136 Nr: 98-23.1997.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

-INCRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramagro Agrícola Industrial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO AURICELIO R DE 

ALBUQUERQUE - OAB:MT 2.930-B, Procurador Inter (Inst. Jurídico 

das Terras Rurais) - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela União em face 

de Ramargro Agrícola Industrial Ltda (qualificados nos autos).

2. Vieram-me conclusos.

É breve o relatório, fundamento e decido.

3. O Novo Código de Processo Civil trás as hipóteses que enseja a 

extinção de execução proposta pelo fisco contra devedor, estando estas 

previstas no art. 924.

4. Ao vertente caso em analise aplica-se a disposição prevista no inciso II 

do aludido dispositivo, ou seja, extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

5. Ante a manifestação do exequente, fl. 136, outro destino não resta a 

presente demanda a não ser a aplicação da legislação civil para a 

concretização da extinção.

6. Por oportuno, transcrevo o que leciona a doutrina a respeito do tema:

“1. Extinção da execução. A norma trata da extinção da pretensão 

executória, que equivaleria ao ‘mérito’ do processo de execução. Trata-se 

de matéria atinente à especificidade do processo de execução, mas que 

guarda similitude como o CPC 269, vale dizer, matéria que enseja a 

extinção do processo de execução com julgamento de mérito.” (in NERY 

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante. 7. Ed. Rev. e Ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2003. Pág. 1075 – grifos no original)

7. Isto posto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, 

nos termos do art. 924, II, c.c. 487, III, alínea “a”, ambos do Novo Código de 

Processual Civil.

8. Sem custas e honorários.

9. Transitada em julgado, arquivem-se os autos procedendo-se as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 63526 Nr: 2971-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA PIRES, FLAVIA MARIA D'ANDREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MELCHER, ADRIANA GALLETTI DE 

QUEIROZ MELCHER, LOUIS FERGUS BROMFIELD GELD, DUSTIN RUFUS 

SCAVENIUS GELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila R. R. Padilha - 

OAB:18109, MÁRCIO MACHADO VALÊNCIO - OAB:OAB/SP 135.406, 

MARIA CAROLINA VIANNA COUTO - OAB:OAB 273.262, VERIDIANA 

MARQUES DA SILVA FOPPA - OAB:OAB/SP 278.425, WALCRIS 

ROSITO - OAB:OAB/SP 155.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Antonio Piton - 

OAB:OAB/SP-11421, Luiz Carlos Piton Filho - OAB:OAB/SP 125.154

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador MÁRCIO MACHADO VALÊNCIO, WALCRIS 

ROSITO, VERIDIANA MARQUES DA SILVA FOPPA, MARIA CAROLINA 

VIANNA COUTO, Camila R. R. Padilha, e Requerido: na pessoa de seu 

procurador Edgar Antonio Piton, Luiz Carlos Piton Filho, Edgar Antonio 

Piton, Luiz Carlos Piton Filho, para que se manifestem, no prazo legal, a 

cerca da r. decisão abaixo transcrita, requerendo o que for cabível.Vistos 

etc. Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proposto por 

José Teixeira Pires e Flávia Maria D’Andrea Pires em face de Bruno 

Melcher e outros. O cumprimento provisório da sentença impugnada por 

recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma 

que o cumprimento definitivo, conforme disposto no artigo 520 do novo 

Código de Processo Civil. Desta feita, defiro o cumprimento provisório da 

sentença, devendo-se processar nos termos do art. 513, § 1°, e do art. 

520, ambos do CPC/2015. Fica dispensada a caução, nos termos do art. 

521, III, do CPC/2015, vez que pende agravo em recurso especial ao 

Superior Tribunal de Justiça, conforme documento acostado às fl. 121.Do 

compulsar dos autos, verifica-se que Bruno Melcher e outros impetraram 

Ação Cautelar Inominada com pedido Liminar requerendo a venda dos 

produtos armazenados (soja) e consequente depósito do valor 

arrecadado, o que foi deferido em sede de liinar nos autos n.º 

617-80.2006.811.0029 e confirmado em sentença, conforme cópia 

acostada às fls. 58/64. Desta feita, defiro o pedido acostado às fls. 04/08, 

eis que se trata de valor cuja autorização para expedição já foi 

determinada (fls. 58/64), devendo para tanto, serem abatidas as despesas 

processuais e os honorários advocatícios no montante determinado na 

sentença proferida nos autos da ação principal (Ação Anulatória de Ato 

Jurídico c

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 2971-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA PIRES, FLAVIA MARIA D'ANDREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MELCHER, ADRIANA GALLETTI DE 

QUEIROZ MELCHER, LOUIS FERGUS BROMFIELD GELD, DUSTIN RUFUS 

SCAVENIUS GELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila R. R. Padilha - 

OAB:18109, MÁRCIO MACHADO VALÊNCIO - OAB:OAB/SP 135.406, 

MARIA CAROLINA VIANNA COUTO - OAB:OAB 273.262, VERIDIANA 

MARQUES DA SILVA FOPPA - OAB:OAB/SP 278.425, WALCRIS 

ROSITO - OAB:OAB/SP 155.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Antonio Piton - 

OAB:OAB/SP-11421, Luiz Carlos Piton Filho - OAB:OAB/SP 125.154

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador MÁRCIO MACHADO VALÊNCIO, WALCRIS 

ROSITO, VERIDIANA MARQUES DA SILVA FOPPA, MARIA CAROLINA 

VIANNA COUTO, Camila R. R. Padilha, e Requerido: na pessoa de seu 

procurador Edgar Antonio Piton, Luiz Carlos Piton Filho, Edgar Antonio 

Piton, Luiz Carlos Piton Filho, para que se manifestem, no prazo legal, 

acerca da r. decisão abaixo trasnctrital, requerendo o que for cabível. 

"Vistos. Chamo o feito à ordem. Em que pese não haver óbice de que a 

execução provisória ocorra em autos apartados, detidamente 

compulsando o feito, observo que não foram incluídas no polo passivo as 

partes originárias do processo principal de número único 

617-80.2006.811.0029. Com efeito, as disposições do artigo 520 do NCPC, 

em especial o inciso I e o § 1º, indicam de maneira evidente que deve 

haver a participação dos executados na execução provisória, o que 

corolário do contraditório e ampla defesa. Ora, na petição inicial, os 

autores, ora exequentes, não colocaram os nomes dos executados. 

Ocorre que não existe execução, ainda que provisória, sem executado! 

Desta feita, por não atendidos os requisitos da inicial, revogo a decisão de 

fls. 160 dos presentes autos, tendo em vista que a própria vestibular está 

maculada, pelo vício de ausência das partes contrárias, e tal vício, macula 

a própria decisão de fls. 160, que da inicial era corolário lógico. Determino 

ainda que os exequentes emendem a inicial em 15 (quinze) dias, pena de 

extinção (CPC 321). Caso regularizada a inicial, tendo em vista que a 

mesma foi apresentada em autos apartados, e não há como os 

executados terem ciência do fato, senão pela via pessoal, intimem-se 

pessoalmente os ora executados provisórios e ainda corrija-se o sistema 

Apolo, para constar os executados na capa dos autos, e para que os 

mesmos recebam as intimações.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18063 Nr: 750-06.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Luis Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva - 

OAB:4.907B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição de fls. 272/273.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 56751 Nr: 359-41.2013.811.0024

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

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18437 Nr: 1111-23.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Maria do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Assistencial de Chapada dos 

Guimarães/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schossler - 

OAB:8225-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli APARECIDA DA COSTA 

- OAB:20930, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:11055/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 
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provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição de fls. 318/320.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79916 Nr: 1143-13.2016.811.0024

 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: TMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 11 de abril de 2018, às 15h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99048 Nr: 5339-89.2017.811.0024

 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): NILSON RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da autora, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 265-20.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA MASSON FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Divino da Costa, Terezinha Nunes da 

Costa, WILSON GARCIA DA COSTA, Otavio José Nunes da Costa, 

Lenismar Nunes da Costa Santos, Aci Miranda da Costa, Jacildo Pedro de 

Oliveira, AFONSO QUINTINO DA COSTA, Josefina Belchior de Souza, 

MARISLENE NUNES DE OLIVEIRA, ADEMIR QUINTINO DA COSTA, Acemir 

José Miranda Costa, Vicente Paulo dos Santos, Solange Cristina Martins 

Albernaz, Edson Miranda Costa, ADEMIR JORGE MIRANDA DA COSTA, 

ALCEU BENEDITO MIRANDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 11 de abril de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92877 Nr: 2390-92.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberton Rosa de Morais, Guilherme Oliveira 

de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENNYFER FERREIRA 

BATHEMARQUE - OAB:23259/O

 (...)ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia para condenar Weberton Rosa de Morais e Guilherme Oliveira 

de Matos, devidamente qualificados nos autos, pela prática do delito do 

art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006, de modo que passo a dosar as 

respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto 

no art. 68, caput, do mesmo Diploma.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101553 Nr: 267-87.2018.811.0024

 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: APDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Chapada 

dos Guimarães - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 11 de abril de 2018, às 14h30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101630 Nr: 299-92.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlindo da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 05 de abril de 2018, às 15h30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87077 Nr: 4195-17.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUAS DO MANSO HOTEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:11055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação do exequente, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87073 Nr: 4191-77.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias da Silva Neves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação do exequente, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87091 Nr: 4207-31.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benevides de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação do exequente, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87118 Nr: 4236-81.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VICENTE PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação do exequente, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87085 Nr: 4201-24.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação do exequente, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99333 Nr: 5455-95.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON FRANCISCO BORBOREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para que esclareça acerca da diligência depositada à ref. 23 (fl. 

Retro), vez que o Oficial de Justiça que cumpriu o mandado de citação 

(ref. 16) não constou em sua certidão que haveria necessidade de 

complementação de diligência (a diligência para esse cumprimento já havia 

sido paga em 24/11/2017) além de que, conforme petição juntada pelo 

próprio autor, a busca e apreensão se deu na Comarca de Cuiabá/MT no 

dia 1/2/2018, e juntamente com essa petição o Oficial de Justiça executor 

requereu que a parte autora depositasse o total de R$ 1.163,00 na conta 

informada por ele, e como o depósito foi vinculado a este processo e não 

ao processo de Cuiabá (n. 1038124-36.2017.811.0041) e nem o valor é o 

que foi solicitado pelo Oficial de Justiça daquela comarca, dificulta o 

trabalho desta gestora em saber do que se trata a diligência depositada e 

dar a devida destinação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95526 Nr: 3669-16.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Defiro a oitiva da vítima sem a 

presença do réu, na forma do art. 217 do CPP. II. Homologo a desistência 

da testemunha Uderson Michael de Souza Brito. III. Declaro encerrada a 

instrução e, apresentadas alegações orais pelo Ministério Público, 

concedo à defesa o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 

memoriais escritos. IV. Após, volvam-me os autos conclusos para 

sentença. V. Inexistindo alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 5421-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIC, ACIC, GIIC, AFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 Vistos etc.

I. Consoante a petição dos autores vale frisar que as partes tem o dever 

de provar os fatos constitutivos das matérias por elas alegadas.

II. Considerando que os alimentos provisórios já foram analisados, tanto 

por este subscritor quanto pelo Tribunal, aguarde-se a audiência que se 

aproxima, ocasião em que as partes poderão se conciliar e, não sendo o 

caso, na instrução poderão demonstrar o que lhes é de direito, 

sujeitando-se, ao final, a uma sentença.

III. Consoante dispõe o Art. 5º, §7º da Lei de Alimentos oficie-se ao 

empregador do réu solicitando o envio, no máximo até a data marcada 

para a audiência, de informações sobre o salário ou os vencimentos do 

devedor, dos últimos três meses, sob as penas previstas no art. 22 desta 

lei.

 IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21464 Nr: 2087-93.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Antonio de Lima

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 140/141, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 
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extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 16886 Nr: 1469-22.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Xavier de Araújo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 171/172, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

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

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73487 Nr: 1662-22.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS, LMC, DBCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727, 

Franco Bonatelli - OAB:10.224

 Vistos etc.

I. Consoante a petição do autor retro: 1), corrija-se o erro material para 

intimar o requerido para a coleta de material genético; 2) defiro a coleta de 

material genético da requerente sem a presença da parte contrária ou dos 

advogados deste, caso novamente não compareçam para tanto nas datas 

já estipuladas e; 3) QUE TODAS AS INTIMAÇÕES E PUBLICAÇÕES da 

requerente SEJAM REALZIADAS EM NOME DO ADVOGADO MOSAR 

FRATARI TAVARES – OAB/MT 3239-B.

II. Cumpra-se com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88148 Nr: 442-18.2017.811.0024

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de abril de 2018, às 13hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101736 Nr: 350-06.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrelina Burgo da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de abril de 2018, às 13hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86494 Nr: 3985-63.2016.811.0024

 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: Carla Elisa Ronqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli APARECIDA DA COSTA 

- OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Diante do exposto, por entender não mais persistir interesse jurídico no 

deslinde da pretensão, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

CPC/2015. Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 

10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na 

espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92431 Nr: 2167-42.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILIA PAULA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Gomes Bezerra, RILDO LEQUE 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

I. Inicialmente, por não ter sido indicado motivo plausível para 

impossibilidade de comparecimento da testemunha Edmar Pereira Braga, 

INDEFIRO o pedido de substituição no que lhe diz respeito.

 Assim sendo, a parte autora deverá manifestar, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da intimação desta, se permanece o interesse na sua oitiva.

 Decorrido o prazo presumir-se-á a sua desistência.

Permanecendo o interesse, desde já determino que seja deprecada a sua 

inquirição, já que o autor afirmou que, por residir no município de Cuiabá, 

restaria impossibilitado o seu comparecimento nesta Comarca.

II. No tocante às testemunhas JOSÉ DIONE BRANDALISE e NERCY 

DEZORDI, acolho o pedido de desistência de suas inquirições, porquanto a 

parte autora, em petição protocolada no dia 26.1.2018, declinou o 

interesse na oitiva de ambos somente por ocasião de eventual audiência 

de instrução.

III. Ademais, tendo em vista que no dia 1º.2.2018, este Magistrado, em 

virtude de licença médica, não pôde realizar a audiência de justificação 

assinalada, redesigno o ato para o dia 8.3.2018, às 13h30min, 

oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas ADÉSIO TENORIO 

DOS SANTOS e DIONESIO TENORIO SANTOS, as quais deverão 

comparecer independentemente de intimação.

IV. Intimem-se as partes.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97244 Nr: 4560-37.2017.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROBR-MT Comercial Industrial e Representações - 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATRINXA TRANSPORTES E SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIANE IZUMMY 

TAMAYOCE - OAB:OAB MT 19.950, MARCELO FARIAS SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 15.250-A

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 03 de abril de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101597 Nr: 283-41.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSINHA MARIA GOMES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALIA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 09 de abril de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38492 Nr: 938-57.2011.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Araújo Mendonça

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por LEONTINA ARAÚJO 

MENDONÇA, face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 277), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

(fls.241/242), o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 47805 Nr: 1369-57.2012.811.0024

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Aparecido Francisco Costa, Ilda 

Onesco Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS 

- OAB:16405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:OAB/MT 11.449

 Vistos, etc.

Analisando autos, ao menos nesse momento processual, verifica-se que o 

pedido de fls. 536/537, não merece prosperar.

Neste contexto, convém salientar que a existência de processo de 

conhecimento em curso se trata de mera expectativa de direito, não 

havendo que se falar em possível fraude à execução.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie 

crível a suposta insolvência do requerido (art. 792, I e IV, do CPC/2015).

Frise-se, ainda, que os imóveis indicados no referido pedido não guardam 

qualquer relação com aqueles indicados na exordial, o que se cogita para 

os fins do art. 168, inciso I, alínea “t”, da Lei nº 6.015/73.

Conclusão.

Desta feita, não vislumbrando, em princípio, plausibilidade alguma das 

alegações da parte autora, indefiro o pedido “averbação” da existência da 

presente ação às margens dos imóveis indicados na petição de fls. 

536/537.

 Observem-se os comandos da decisão de fls. 511/513, especialmente 

quanto à suspensão do presente feito.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 48821 Nr: 1564-42.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Pego Ferreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, Karla Fainina Freitas Campos - 

OAB:2218/RO

 Vistos, etc.

 I. Diante da necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência 

assinalada à fl. 247 para o dia 15/5/2018, às 13h30m.

II. Procedam-se as intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84416 Nr: 3096-12.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Keiko Sakakibara

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício de salário maternidade a autora Rosimeire Keiko Sakakibara, no 

valor de 1 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte 

dias), em razão do nascimento de sua filha, Yasmine Ayume Sakakibara, 

desde a data de entrada do pedido administrativo em 12.11.2015. Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84508 Nr: 3139-46.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > 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: Joanita Veronica da Silva Brandão

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurada especial, à autora Joanita Verônica da Silva Brandão, no valor 

de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com 

base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do 

pedido administrativo, em 3.3.2016 (anexo à inicial).Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser 

acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101799 Nr: 380-41.2018.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, a pretensão econômica dos embargantes corresponde à 

importância de R$ 8.916.492,38 (oito milhões, novecentos e dezesseis mil, 

quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), ou seja, 

muito superior ao valor de R$ 1.295.398, 51, (um milhão, duzentos e 

noventa e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e um 

centavos) atribuído à causa, que deverá ser retificado.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, ao analisar os autos da execução 

e os presentes embargos, chega-se à inferência de que não é crível que 

os embaragantes não tenham condições de arcar com as custas 

processuais.

Com efeito, o que decorre dos documentos atrelados à exordial é que para 

as safras de 2014/2015 e 2015/2016, foi concedido aos embargantes 

créditos de, pelo menos, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), fato este 

que por si só evidencia que se tratam de pessoas que ostentam ótimas 

condições financeiras.

Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, DETERMINO que os 

embargantes comprovem nos autos a insuficiência de recursos, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo 

tragam os autos conclusos, certificando a inércia, se for o caso.

Apense-se virtualmente aos autos de nº 3411-74.2015.811.0024 - cód. 

77217.

Proceda-se as anotações necessárias em relação ao valor da causa 

retificado neste ato.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDENES ROCIO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado intempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 9 de fevereiro de 

2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de Secretaria.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97454 Nr: 426-46.2016.811.0009

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRSO PARRON PARRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 Vistos etc.

 Diante da Portaria nº 16/2018-CA, redesigno o dia 06 de março de 2018, 

às 9hs, para a realização do interrogatório do servidor Cirso Parron 

Parron.

Para tanto, INTIME-SE, o servidor requerido e seu(s) advogado(s), para o 

interrogatório, com as advertências legais e as próprias do Provimento nº 

05/2008/CM.

Ciência aos membros da comissão.

Intime-se.

Cumpra-se.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000237-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA ALMONDES DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000237-80.2018.8.11.0009 AUTOR: 

EDILEUZA ALMONDES DE MENEZES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL INSS Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 
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salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 09 de fevereiro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000194-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000194-46.2018.8.11.0009 AUTOR: 

LUCILENE DOS SANTOS SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Igualmente, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao 

disposto no art. 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no mesmo 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, no seguinte termo: I. 

Comprove os fatos alegados, acostando aos autos cópia do comprovante 

de endereço da parte autora e segunda via atualizada da Certidão de 

Casamento (NCPC, art. 320). Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 

09 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001961-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Processo n. 

1001961-56.2017.8.11.0009 Certifico, impulsionando este feito, para 

in t imação  da  pa r te  au to ra ,  caso  que i ra ,  ap resen te 

impugnação/manifestação à contestação apresentada pela parte 

demandada, no prazo de 15 (quinze) dias. Colíder-MT., 9 de fevereiro de 

2018. ERITON ANDRADE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002090-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EUGENIO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Processo n. 

1002090-61.2017.8.11.0009 Certifico, impulsionando este feito, para 

in t imação  da  pa r te  au to ra ,  caso  que i ra ,  ap resen te 

impugnação/manifestação à contestação apresentada pela parte 

demandada, no prazo de 15 (quinze) dias. Colíder-MT., 9 de fevereiro de 
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2018. ERITON ANDRADE DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000237-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA ALMONDES DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000237-80.2018.8.11.0009 AUTOR: 

EDILEUZA ALMONDES DE MENEZES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL INSS Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 09 de fevereiro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000194-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000194-46.2018.8.11.0009 AUTOR: 

LUCILENE DOS SANTOS SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Igualmente, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao 

disposto no art. 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no mesmo 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, no seguinte termo: I. 

Comprove os fatos alegados, acostando aos autos cópia do comprovante 

de endereço da parte autora e segunda via atualizada da Certidão de 

Casamento (NCPC, art. 320). Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 

09 de fevereiro de 2018.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87905 Nr: 1219-53.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLI FERNANDES DE MOURA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF- 24.214, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, SANI 

CRISTINA GUIMARÃES - OAB:OAB/SP 154.348

 Ante o exposto, rejeito a arguição preliminar da corré SERASA EXPERIAN 

e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do NCPC, para o fim de:a) RECONHECER a ilegitimidade passiva de VIVO 

S/A, incorporada por TELEFÔNICA BRASIL S/A, pelo que DETERMINO a 

alteração do polo passivo no Sistema Apolo desta Corte de Justiça com a 

respectiva retificação da capa destes autos, nos termos do art. 17, art. 

337, inciso XI, e art. 339 do NCPC;b) DECLARAR a inexistência do débito 

apontado na inicial, no valor de R$ 111,00 (cento e onze reais), 

determinando à empresa reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A que 

proceda ao cancelamento da inscrição do nome da parte reclamante junto 

aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, caso ainda não tenha 

sido feito;c) CONDENAR a empresa reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir do evento danoso, dia 12/11/2013 (fl. 21), na forma do art. 398 do 

Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção 

monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do 

Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 106791 Nr: 2431-07.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SAFRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ROBERTO MALLMANN - 

OAB:22940/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ante o não recolhimento da diligência de oficial de justiça, 

devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem com nossas 

homenagens e cautelas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99246 Nr: 1650-19.2016.811.0009

 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: CLEIDA ROMEIRO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE (...), com resolução do mérito, (...) 

a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a 

conceder aposentadoria por tempo de contribuição (híbrida - rural e 

urbana) em favor de CLEIDA ROMEIRO RAMOS, (...), no valor de 01 (um) 

salário-mínimo, (...): b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que 

respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) 

dias após a intimação da sentença, (...), tendo como data de início do 

benefício (DIB) a data da contestação formulada pelo INSS em 30/09/2016 

(fls. 65/70);c) (...) RETIFIQUE a capa dos autos para que conste o registro 

da OAB/MT de nº 14.256-A para 22.241-O(...). fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), (..) CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO 

DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, (...) .ADVIRTA-SE ao 

GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o descumprimento da 

presente decisão poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da 

justiça, (...), desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), (...). Não sendo paga a multa no prazo 

fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação igualmente 

ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), 

(...). Intime-se, PESSOALMENTE, em caráter de urgência, da presente 

decisão, o GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, SR. ODIX JUSTINO 

PETRONILHO, (...). Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, (...). Deixo de remeter os autos para 

reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

(...). Publicada nesta data, (...). Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo (...). 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001104-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE COUTO MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

JUNTADA DE LAUDO PERICIAL, REALIZADO EM: 23/11/2017, DR. MAURO 

SÉRGIO XAVIER CARRENHO. Protocolado em Colíder. Protocolo Nº: 

[A-61317] - [23/11/2017].

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001443-66.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DE LIMA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

JUNTADA DE LAUDO PERICIAL, REALIZADO EM: 05/10/2017, DR. MAURO 

SÉRGIO XAVIER CARRENHO.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000244-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C P SILVERIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

CLAUDIANA PINHEIRO SILVERIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000244-09.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA REQUERIDO: C P 

SILVERIO EIRELI - ME Vistos, etc. 1) Preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial devidamente 

emendada em todos os seus termos. 2) DEFIRO a inclusão no polo passiva 

da ação, a sra CLAUDIANA PINHEIRO SILVERIO, empresária, cpf/mf no 

032.398.341-38, carteira de identidade n' 20675941, SSP/MT, residente e 

domiciliada na rua 31 de dezembro, 468, fundos, centro, Aripuanã, mt, cep 

78325-ooo. 3) Conforme requerimento constante no ID 6831527, 

SUSPENDO o presente feito, pelo prazo de 6 (seis) meses. 4) Vencido o 

prazo, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que entender de direito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder, 01 de junho de 2017. 
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Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3085 Nr: 4-38.1997.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

FACCIO, PLINIO IVO FACCIO FILHO, VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Autos n.: 4-38.1997.811.0009.

Código Apolo nº: 3085.

Vistos, etc.

1 – Não obstante os autos de execução terem iniciado sua fase 

expropriatória, compulsando-os, constata-se que o executado Vicente 

Gonçalves de Oliveira Junior veio a óbito (conforme certificado pelo Oficial 

de Justiça no auto de penhora à fl. 129), tendo o presente feito seguido 

seu trâmite sem que fosse realizada a respectiva substituição processual.

Assim, a fim de evitar futuras nulidades, chamo o feito à ordem para, na 

forma do artigo 313, §§ 1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de sessenta (60) dias, para que 

seja providenciada a substituição processual.

Por essas razões, nos moldes do inciso I, §2º, do art. 313, do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para promover a citação do respectivo espólio, 

de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo acima 

mencionado.

2 - Decorridos o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Colíder, 08 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 32155 Nr: 2764-13.2004.811.0009

 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: DIONISIO MARTINS RODRIGUES, CARMELINA 

RODRIUGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL FEDOSSI, DALVA JUNQUEIRA 

FEDOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar, em favor 

dos requerentes Dionisio Martins Rodrigues e Carmelina Rodrigues, a 

aquisição por usucapião do imóvel descrito na inicial, qual seja, um lote de 

terreno com a área total de 599,84 m², denominado Lote nº 07, da Quadra 

131, da Gleba Cafezal, com uma residência com 137,20m², com a frente 

para Av. Tancredo Neves, medindo 15,00 metros lineares, lado direito com 

o lote n.º08, medindo 39,99 metros lineares, fundo com o lote nº 16, 

medindo 15,00 metros lineares, conforme matrícula 15.190, juntada à fl. 

25.No mais, CONDENO os requeridos, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerente, 

atendendo aos critérios do art. 85, do CPC, fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), todavia SUSPENDO-OS, nos termos do artigo §3º, do artigo 98 do 

CPC.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se 

mandado para registro junto ao Registro de Imóveis competente e 

arquive-se com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder, 07 de fevereiro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105130 Nr: 1450-75.2017.811.0009

 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): VAGNER DOS SANTOS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Vistos, etc.

1. Considerando que para encerrar a instrução não há outras diligências 

neste juízo a serem efetuadas, apenas devolução de missiva, no entanto, 

é sabido que a expedição de carta precatória não suspende a instrução 

processual, nos termos do artigo 222, §§ 1º e 2º, CPP.

Deste modo, abra-se vista as partes para apresentação de memoriais 

finais, desde que nenhuma diligência seja requerida na fase do artigo 402 

do CPP.

2. Sem prejuízo, solicite-se novamente a devolução da missiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108957 Nr: 3813-35.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA, VANDERLEI 

RAMOS DA CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Vistos, etc.

1. Sobre o pedido de fl. 139, manifeste-se o Ministério Público no prazo de 

cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99433 Nr: 1781-91.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA, 

HELIO PERINA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº. 1781-91.2016.811.0009 – Código nº. 99433

Despacho

Vistos, etc.

 ABRA-SE vista dos autos à Defesa do réu Hélio Perina Júnior para 

apresentação das razões no prazo legal.

Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público para contrarrazões no prazo 

legal.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000131-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GERCY GASPAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000131-21.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: GERCY GASPAR 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 15 de março de 2018, 16h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), 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. Colíder, 08 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA APARECIDA MOURA ANTONAGI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002048-12.2017.8.11.0009 Parte Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME Parte Promovida: NILZA APARECIDA MOURA ANTONAGI . 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 03 de abril de 2018, 

13h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), 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. Colíder, 08 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-29.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR 00226701140 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COFRES DO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002021-29.2017.8.11.0009; REQUERENTE: ELIAS SAMPATTI DOS 

SANTOS JUNIOR 00226701140 REQUERIDO: COFRES DO BRASIL LTDA - 

ME . FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 03 de 

abril de 2018 às 13h40min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para a audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 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. Colíder, 09 de fevereiro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000106-76.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Dalva Seret de Oliveira (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAINE CAPELARI DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT0006908S 

(ADVOGADO)

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000106-76.2016.8.11.0009; Parte Autora: AUTOR: DALVA SERET DE 

OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: KAROLAINE CAPELARI DOS SANTOS 

FINALIDADE: INTIMAR a parte executada, na pessoa do (a) advogado (a), 

para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado, R$8.555,00 (Oito mil, 

quinhentos e cinquenta e cinco reais) a contar esse prazo da efetiva 

intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado, sob pena de 

penhora on-line pelo sistema BacenJud. Bem como, se a parte executada 

resolver impugnar a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo. Tudo 

em conformidade com a r. decisão Id. 10005940 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002032-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE BARBOSA MARCELINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002032-58.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: SIMONE BARBOSA 

MARCELINO FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos 

autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

05 de abril de 2018 às 13h40min, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), 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. Antonia V. da Costa 

Nunis Técnica Judicial SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83405 Nr: 162-15.2016.811.0046

 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: VANDERLEI GIONGO, MONICA APOLINARIO ARAUJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º SERVIÇO REGISTRAL DA 

COMARCA DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANNE CRISTINE CALDAS 

AYRES - OAB:9826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A manifestação do senhor registrador de imóveis da comarca é 

cristalina ao afirmar que existe sobreposição de títulos, vez que o Estado 

de Mato Grosso outorgou título a Margarete Straus e também conferiu título 

às pessoas de Miguel Cotait, Vitor Hugo das Dores Silva, Ermindo 

Andrighetti, Mário Cescom, Luix Goulart de Andrade, Josefina Alves, 

Deolinda Alves Rodrigues, Maria Luíza Sutire, Izabel Alves Rodrigues e 

Maria Benedita Dechamps. Manifestou ainda que várias estão sob o 

domínio de Pronorte Colonização LTDA e que tais situações tornam 

inviável a retificação proposta. Ressalto que o MPE em seu parecer bem 

apontou que o senhor registrador demonstrou a existência do processo 

de código 61769 versando sobre a área. Assim sendo, a existência de 

situação controversa marcada pela sobreposição de títulos obriga que 

este magistrado negue os pedidos feitos na inicial. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido contido na inicial. Intime-se a parte requerente, o 

senhor registrador acerca desta decisão. Após, ciência ao MPE. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 9 de fevereiro de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 2749-73.2017.811.0046

 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: MARCELO ADRIANO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR ANTONIO TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:17408/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo as partes para retirarem nesta 

secretaria as Carta Precatórias expedidas no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116423 Nr: 495-93.2018.811.0046

 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: ELLO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PESENTE DA SILVA E CIA LTDA ME, 

R. VARNIER CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora para retirar nesta 

secretaria a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição. Intimo, ainda, a parte 

autora a recolher o valor correspondente à diligência a fim de que seja 

cumprido o mandado de citação, 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).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67535 Nr: 1126-76.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON ORNELAS MENEGUCI, FAZENDA 

AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA - ME, DEMILSON FERREIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX LOPES FERNANDES - 

OAB:10420/MS, MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555/MT, 

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26713PR

 DELIBERAÇÕES

1. Acolho o pedido e redesigno a presente solenidade para o dia 

13/03/2018 às 16 horas e 30 minutos.

 2. Serve a presente decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

 3. Autos ao MPE para manifestar acerca da certidão de fls. 136 e 127.

4. Cumpra-se.

 As pessoas abaixo nominadas deverão ser intimadas para a audiência:

RÉU - RAMON ORNELAS MENEGUCI- Cpf: 03045942105, Rg: 18618332, 

Filiação: Ioneci Ornelas Meneguci, data de nascimento: 23/02/1988, 

brasileiro(a), solteiro(a), motorista, Telefone 6596230461, Endereço: R. 

Rua 07, Bairro: Nova Vacaria, Cidade: Comodoro-MT, CEP: 78310000, 

Complemento: Rua Piauí, nº 1121-N, Telefone: 9 9673-0391

 TESTEMUNHA - GEONER CASALI PELEGRINI - Rg: 4572920, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Ceará, Nº 255 N., Bairro: Cristo Rei, Cidade: Comodoro-MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71205 Nr: 3558-68.2014.811.0046

 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: FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA SILVA, Cônjuge, Outros, 

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA, IRIS LUCIA PAZZA DA SILVA, 

ALDORADO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, no prazo de 15 dias, se 

manifestarem nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 2749-73.2017.811.0046

 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: MARCELO ADRIANO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR ANTONIO TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:17408/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação da parte requerida, conforme solicitado na petição de ref. 53. 

Intimo, ainda, a parte requerida a recolher o valor correspondente à 
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diligência a fim de que seja cumprido o mandado de intimação da parte 

autora, conforme requerido na petição de ref. 52, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111737 Nr: 6029-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intiimo a parte exequente, para, prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar o pagamento de guia para expedição de certidão 

de habilitação de crédito, conforme despacho de ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20570 Nr: 1690-36.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZAMO, ALVARO FABRICIO 

CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, RODRIGO 

MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar o exequente para se manifestar em 

relação ao mandado de folhas 186/188, em 5 dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37918 Nr: 2616-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEST, EDSON SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Chaves West - 

OAB:11.698/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38818 Nr: 3516-24.2011.811.0046

 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: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HERRERA ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/SP 295.549, GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, MARCO VANIN GASPARETTI - OAB:OAB/SP 

207.221, ROBERTO VENESIA - OAB:OAB/RO 4716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A

 Impulsiono o feito a fim de intimar a requerente Eletronorte para recolher 

as custas pelo desarquivamento do feito, em 10 dias. Na inércia, os autos 

serão levados novamente ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40403 Nr: 1416-62.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Certifico e dou fé que, consta depositado na Conta Única um total de R$ 

8.704,91 (oito mil, setecentos e quatro reais e noventa e um centavos) até 

a presente data. Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o 

artigo 3º da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para 

intimar o advogado da parte autora para juntar nos autos os dados 

bancários para exedição do Alvará Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90633 Nr: 2399-22.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o endereço apresentado na petição de ref: 29 é o mesmo do 

mandado infrutífero de ref: 17, mudando apenas que este é mais 

específico (consta que é com a esquina da rua Amazonas e o informado 

pelo autor à ref: 29 é genérico (menciona apenas a rua). Diante disso, 

impulsiono o feito a fim de intimar o exequente para manifestar se o 

mandado deve ser cumprido apenas com os dados mencionados, em 5 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96668 Nr: 5105-75.2016.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MARCELO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para retirar nesta secretaria a Carta Precatória 

expedida no presente feito com o fim de promover a devida distribuição no 

Juízo Deprecado, em 5 dias, devendo ainda, também em 5 dias, comprovar 

nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69301 Nr: 2510-74.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO GUAPORÉ CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA - ME, PAULO HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT-15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 60714 Nr: 2504-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66636 Nr: 355-98.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA URTADO MASSAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 29 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que a fazenda pública foi intimada 

da presente execução e que manifestou nos autos concordando com o 

valor do crédito cobrado, razão pela qual, impulsiono o presente feito 

encaminhando ao setor responsável para que seja expedido o 

RPV/Precatório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19726 Nr: 875-39.2006.811.0046

 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: TATIANE GELAIN GARGNIN, MICHELI GELAIN CARGNIN, 

ANDREIA GELAIN CARGNIN REP. POR SUA MAE ALBINA GELAIN 

CARGNIN, ALBINA GELAIN CARGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI, ADRIANA 

GUIMARÃES SANTOLIN, AGROPECUARIA MAGGI LTDA, CARTÓRIO DO 

PRIMEIRO OFÍCIO DE PONTES E LACERDA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILO DE TONI - 

OAB:7096/PR, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, JOSÉ ANTONIO 

TADEU GUILHERN - OAB:MT/3.103-A, LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para se manifestarem em 

relação ao pedido formulado pelo perito, às folhas 887/888, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36778 Nr: 1477-54.2011.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI REBISKI, ALDERINO DE AMORIM 

CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 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

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25021 Nr: 2347-41.2007.811.0046

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, RONDON ENERGIA S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO GRISOSTE BARBOSA, SOLANGE SILVA 

DE AQUINO GRISSOSTE BARBOSA, IGUATEMI AGROPCUÁRIA LTDA, 

AGROPECUARIA RENASCER LTDA, TAIHEI KOROGI, VILMA KOROGI 

NAKAE, DARIO NAKAIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247, FABÍOLA MONTEIRO PARDAL - OAB:6621, RODRIGO 

QUINTANA FERNANDES - OAB:9.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36967 Nr: 1666-32.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, VLAMIR MARCOS 

GRESPAN JUNIOR, NILTON MASSAHARU MURAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASCARELLO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes da penhora e avaliação de 

folhas 297/299, bem como o exequente para requerer o que entender de 

direito, em 5 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103904 Nr: 2602-47.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGIANE BENTO DA SILVA, Rg: 

1703076-5, Filiação: Lucimar Alves da Silva e Eduardo Bento Honorato, 

data de nascimento: 18/04/1987, brasileiro(a), natural de Jataí-GO, 

solteiro(a), manicure, Telefone 65 99612-9965. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor da vítima, 

que teria sido vítima de violência doméstica.As medidas protetivas em 

favor da vítima foram deferidas.Decido.Em face do exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a medida protetiva 

deferida nos autos. Saliento que esta decisão possui natureza REBUS SIC 

STANTIBUS, ou seja, enquanto a situação de fato perdurar, valem as 

medidas deferidas. Com a vida dos autos principais, determino os traslado 

das principais peças.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 09 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 77222 Nr: 2073-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIRENE MOURA GARANHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Indefiro o pedido de buscas no sistema INFOJUD, pois a parte 

interessada não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de 

encontrar bens do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 2 - Trata-se de pedido de constrição de veículo pelo sistema RENAJUD 

feito pela parte autora nos presentes autos.

Ocorre que o RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de 

um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não 

serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora 

deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor 

indicar o local em que se encontram os veículos.

Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a 

localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado.

3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75389 Nr: 1320-42.2015.811.0046

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI BRASILEIRO FARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acato a conversão da presente ação de busca e apreensão em ação de 

de execução e nestes termos, proceda a escrivania as anotações 

necessárias, inclusive junto ao cartório distribuidor.

O decreto lei 911/69 afirma em seus artigos 4º e 5º que:

Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a 

convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, 

serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos 

bastem para assegurar a execução.

 Intime-se o requerente para que junte o cálculo atualizado no prazo de 10 

dias, a fim de que seja expedido o mandado de penhora no valor do 

crédito a ser informado pelo autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92409 Nr: 3151-91.2016.811.0046

 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: JULIANO LUIZ SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANETE CARNEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a parte autora possuir advogado constituido nos autos, este 

deixou o feito paralizado, razão pelo qual a serventia de oficio por meio da 

certidão de ref. 20 impulsionou o feito afim de intimar os autores a dar 

prosseguimento, sob pena de extinção.

Assim, aguarde-se a devolução da correspondencia, certifique-se e autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116687 Nr: 597-18.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OUTROS OCUPANTES DO IMOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72887 Nr: 292-39.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K S ENGENHARIA COM. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA, CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 Impulsiono o feito a fim de intimar o exequete para se manifestar em 

relação à impugnação apresentada pelo Executado, em 5 dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66374 Nr: 114-27.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS FIDELIS IDELFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 Diante do exposto, considerando que as armas e munições apreendidas 

nos autos preenchem os requisitos normativos, determino que sejam 
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encaminhadas ao Comando do Exercito para que seja deliberado acerca 

de sua destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às 

forças armadas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115786 Nr: 226-54.2018.811.0046

 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: HAINOLA LALEROSEASERO ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a justiça gratuita.

Compulsando aos autos verifico que não há provas de plano para 

concessão da tutela vindicada, sendo que a indefiro.

Determino que seja procedida a citação da parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 21 de março de 2018 às 13h30min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115799 Nr: 234-31.2018.811.0046

 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: KAWETALOHI MAOLOKORI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a justiça gratuita.

Compulsando aos autos verifico que não há provas de plano para 

concessão da tutela vindicada, sendo que a indefiro.

Determino que seja procedida a citação da parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 21 de março de 2018 às 14h00min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115852 Nr: 267-21.2018.811.0046

 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: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a justiça gratuita.

Compulsando aos autos verifico que não há provas de plano para 

concessão da tutela vindicada, sendo que a indefiro.

Determino que seja procedida a citação da parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 21 de março de 2018 às 14h30min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115853 Nr: 268-06.2018.811.0046

 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: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a justiça gratuita.

Compulsando aos autos verifico que não há provas de plano para 

concessão da tutela vindicada, sendo que a indefiro.

Determino que seja procedida a citação da parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 21 de março de 2018 às 15h00min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 
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antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115867 Nr: 281-05.2018.811.0046

 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: TIHOLOSESE KAWEKWARESE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a justiça gratuita.

Compulsando aos autos verifico que não há provas de plano para 

concessão da tutela vindicada, sendo que a indefiro.

Determino que seja procedida a citação da parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 21 de março de 2018 às 15h30min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24963 Nr: 2295-45.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO YASSUHIRO MAMOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO 

NETO - OAB:208.393/SP, RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES - 

OAB:5349RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, HELEN VANESSA RITT ZANCHIN - OAB:9656

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se o executado para querendo no prazo de 15 dias, manifestar-se 

quanto à penhora efetivada.

DEFIRO o pedido de pesquisa pelo sistema RENAJUD.

Após, o cumprimento, independente do resultado, intime-se o exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 dias.

Restando positiva a constrição, deverá o exequente indicar a localidade 

em que o veículo poderá ser encontrado e fornecer os meios necessários 

para o cumprimento da diligência, devendo ainda ser o executado intimado 

para manifestar-se, em igual prazo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27292 Nr: 1425-63.2008.811.0046

 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: JOSÉ DERLI CÂMERA DE VARGAS, NILZA PREUSSLER 

DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DA SILVA, EDUARDO 

ARASHIDA, CELSO FERNANDES PADOVANI, MAJA AGROPECUÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE ROSAS GARCEZ 

BONIFÁCIO DE MELO DIAS - OAB:2353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982/B, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JR. - OAB:3735, JOSÉ 

ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 (...) Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, inc. I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, a fim de: declarar a nulidade 

da compra e venda averbada na matrícula do imóvel n. 1.229 do CRI de 

Comodoro/MT, nº R-3/1.229, protocolo 4.205, fl. 70, por ocorrência de 

simulação, com a consequente nulidade de todos os atos decorrentes de 

tal negócio jurídico, inclusive a venda do imóvel aos autores, registro nº 

R-7/1.229, fl. 71, determinando o retorno das partes ao status quo ante, 

reintegrando a requerida Maja Agropecuária LTDA na posse do imóvel, e 

determinando a devolução dos valores recebidos por Eduardo 

correspondentes a venda do bem aos autores José e Derli, consoante 

recibos de fls. 51/53, a serem apurados em fase de liquidação de 

sentença. Em virtude da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, 

caput, do CPC, distribuo igualmente entre os litigantes a condenação ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em 

liquidação de sentença, a serem arcados pelas partes ao respectivo 

advogado da parte contrária.Remetam-se os autos ao Ministério Público 

para averiguar eventuais ilícitos praticados pelas partes.Escoado o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se à parte autora 

eventuais valores depositados judicialmente, arquivando-se os autos, com 

as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28067 Nr: 2212-92.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:PR/25.689, ROSANE BARCZAK - OAB:47394, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 A propósito da certidão expedida em 18/09/2017, certifico que as partes 

não compareceram para a solenidade aprazada para 11/10/2017, tendo 

sido intimadas em 20/09/2017. Assim, fica redesignada nova audiência de 

conciliação para o dia 05/03/2018, às 09h. Ficam as partes intimadas da 

redesignação da audiência ou a parte exequente a manifestar-se no que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30418 Nr: 1571-70.2009.811.0046

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:MT 5.427-B, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34768 Nr: 2952-79.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GONZAGA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Reapreciando a matéria, entendo que a decisão recorrida (fls. 214/215) 

deve ser modificada, conforme exposto no Recurso em Sentido Estrito 

(fls. 216/221), pois a extinção da punibilidade do réu por prescrição virtual 

está em desencontro ao Julgamento do RE 602527/STF com repercussão 

geral, bem como Súmula 438/STJ que reconhecem a inadmissibilidade da 

extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com 

fundamento em pena hipotética.

EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão 

punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão 

legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral 

reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 

3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de 

prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que 

hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte 

do processo criminal. (STF – RE 602527, QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, 

19.11.2009).

Súmula 438/STJ - 08/03/2017. É inadmissível a extinção da punibilidade 

pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, 

independentemente da existência ou sorte do processo penal.

Desta forma, retrato-me da decisão de fls. 214/215, nos termos do art. 589 

do Código de Processo Penal.

Conceda-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68647 Nr: 2006-68.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DOS SANTOS RONCARI, ADIMIR ALVES 

CASTANHA, NELSON RODRIGUES RAMOS, JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, 

DANIEL ANTONIO CANDIDO, FRANCIS RAFAEL LOPES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, ÈRICA PARDO DALA RIVA - OAB:39158, 

MAYCON CRISTIAN PINHO - OAB:2030/RO, PHOLIANE J.R. FERREIRA - 

OAB:6133, RAFAELA GEICIANI MESSIAS - OAB:RO/4656, shara 

eugenio de souza silva - OAB:3754

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista já conter nos autos CD gravado com depoimento da 

testemunha Erasmo Carlos Nogueira da Silva (fl.497), declaro encerrada a 

instrução penal, e abro vistas as partes para apresentação de alegações 

finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pelo Ministério 

Público.

Certifique-se com a máxima urgência se ainda existem bens apreendidos 

no átrio do Fórum desta comarca relativo ao presente feito, considerando 

que já houve decisão prolatada nos autos pelo perdimento de tais bens, 

bem como há certidão nos autos que atesta o encaminhamento de 

referidos objetos ao Exército às fls. 463/465.

Não havendo mais bens, oficie-se a Diretoria deste juízo para o fim de que 

tal departamento proceda as com as baixas necessárias em seu banco de 

dados, a fim de que seja cumprido o disposto no ofício circular n. 

01/2018/GAB/J-Aux, em anexo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76537 Nr: 1810-64.2015.811.0046

 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: ANTONIO VENANCIO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN 

- OAB:8122

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115854 Nr: 269-88.2018.811.0046

 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: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a justiça gratuita.

Compulsando aos autos verifico que não há provas de plano para 

concessão da tutela vindicada, sendo que a indefiro.

Determino que seja procedida a citação da parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 21 de março de 2018 às 16h00min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12076 Nr: 255-95.2004.811.0046

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PARAGUA LTDA, LORY 

MEHL JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido de fl. 194.

Expeça-se carta de intimação, conforme requerido.

Ainda, determino a imediata abertura de novo volume do feito, vez que já 

se encontra com mais de 200 folhas, nos termos da CNGC/MT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20941 Nr: 2022-03.2006.811.0046

 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: SANDRA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DERLI CÂMERA DE VARGAS, NILZA 

PREUSSLER DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982/B, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - OAB:4461/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE ROSAS GARCEZ 

BONIFÁCIO DE MELO DIAS - OAB:2353, TAYANE ALINE HARTMANN 

PIETRANGELO - OAB:5247/RO

 SENTENÇA

Vistos em correição,

Trata-se de ação ordinária proposta por SANDRA MARIA DA SILVA em 

face de JOSÉ DERLI CAMERA DE VARGAS e NILZA PREUSSLER DE 

VARGAS, todos igualmente qualificados, em que visa a autora rescisão de 

contrato de compra e venda de imóvel, matriculado sob o nº 1.229 do CRI 

de Comodoro/MT, formulado entre as partes, bem como reintegração da 

posse do bem.

Na presente data, o feito em apenso (Cód. 20941) foi sentenciado, sendo 

declarada a nulidade do contrato de compra e venda, objeto da presente 

ação.

Decido.

 Tendo em vista o julgamento da ação em apenso, com a declaração da 

nulidade do contrato, objeto de discussão neste feito, tenho que ocorreu a 

perda superveniente de interesse processual da requerente.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente ação, na forma do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Assim, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários sucumbenciais que arbitro em 

10% sobre o valor da causa.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23808 Nr: 1258-80.2007.811.0046

 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: SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A, 

VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARROS - 

OAB:9462

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31784 Nr: 34-05.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO ALVES RIGO, HONÓRIO CARLOS 

POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:356-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33548 Nr: 1734-16.2010.811.0046

 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: TEREZINHA FELICIANO DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SENA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILTON RODRIGUES DA 

CRUZ - OAB:5.027/MT, MARCELO BEDUSCHI - OAB:RO/3159, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da não manifestação das partes, determino o retorno dos autos ao 

arquivo, devendo ser certificado se há pendencias no que tangue aos 

recolhimentos de custas processuais.

Nessa senda, determino a remessa do feito à Central de Arrecadação 

para que promova os atos necessários quanto ao recolhimento das 

custas processuais acaso existentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36167 Nr: 863-49.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGÍDIO ALVES RIGO, HONÓRIO CARLOS 

POMPERMAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:356-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40236 Nr: 1251-15.2012.811.0046

 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: GM, VLM-PM, CPM, DM, VLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM, FPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:11386/MT, Denize Moretto - OAB:10424, Gustavo Guilherme 

Costa Salazar - OAB:11519, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - 

OAB:15640, JACKSON WESLEY VALÉRIO - OAB:9057, VIVIANE 

CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denize Moretto - OAB:10424

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

 Tendo em vista que as litisconsortes do polo ativo Camen Pradella Moretto 

e Vera Lucia Moretto, apesar de devidamente notificadas da renúncia de 
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seu patrono, fls. 698/699, não constituíram novo advogado, INTIME-AS 

pessoalmente para no prazo de 05 dias, regularizar a representação 

processual, sob pena de extinção da ação quanto a estas.

Remeta-se cópia dos documentos de fls. 453/483 em conjunto com a inicial 

à Fazenda Pública Estadual para manifestar-se em 15 dias.

Certifique-se a Sra. Gestora acerca da intimação de todas as Fazendas, 

certificando, inclusive, eventual decurso de prazo para manifestação.

Do pedido de fls. 484/489, conceda-se vistas aos demais herdeiros, pelo 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 2.021, do CC.

Certifique-se o decurso do prazo do herdeiro Valmir Luiz Moretto, 

conforme decisão de fls. 447/448.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 447/448, notadamente quanto a 

formação de incidente de remoção.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64064 Nr: 2222-63.2013.811.0046

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM PRADELLA MORETTO, VERA LUCIA 

MORETTO, DENIZE MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLENIO MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Moretto - OAB:10424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

 DENIZE MORETTO interpõe Embargos de Declaração contra a decisão de 

fl. 3672, ao argumento de que houve omissão e contradição.

Às fls. 3676/3682, sobreveio pedido de liminar por CARMEN PRADELLA 

MORETTO.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

Atento aos autos verifico que, parcial razão assiste ao embargante, pois 

de fato não lhe foi facultada a oportunidade de manifestação acerca das 

contas prestadas anteriormente a decisão, contudo sem razão quanto ao 

estabelecimento do prazo, pois concedido acima do legal, ou seja, 30 dias, 

prazo que se afigura razoável, à mingua de qualquer comprovação de 

necessidade de dilação.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PARCIAL PROVIMENTO 

para suprir a omissão constante na sentença embargada, pelo que 

concedo o prazo de 30 dias à assistente litisconsorcial Denize Moretto 

para manifestação acerca das prestações de contas desde anteriores a 

decisão de fl. 3672.

DO PEDIDO LIMINAR.

No que tange ao pedido de remoção, mantenho a decisão de fls. 447/448 

dos autos principais Cód. 40236, que determinou a formação de incidente 

para tal discussão.

Com relação ao segundo pedido, ressalto que o processo atualmente não 

se encontra em segredo de justiça, pelo que ocorreu a perda do objeto de 

tal pleito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66839 Nr: 536-02.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. PEREIRA COMÉRCIO E TRANSPORTES 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos à 1ª instância.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98946 Nr: 424-28.2017.811.0046

 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: MAIKLA FRANCINI PIN CARDOSO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA 42 CIRTRAN DE COMODORO - 

TANIA FERREIRA DE JESUS, ESTADO DE MATO GROSSO - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 98946

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por 

Maikla Francini Pin Cardoso de Mattos em face da Diretora da 42 ª 

CIRETRAN de Comodoro e Departamento Estadual de Trânsito.

Aduz, em síntese, que teve o seu direito ao licenciamento de seu veículo 

tolhido, ante o fato de não ter sido notificada de multas pendentes sobre o 

veículo.

Em decisão de ref.4 foi postergado à análise da liminar.

A autoridade coatora, em evento de ref.18, prestou as informações 

pertinentes.

 Manifestação ministerial em evento de ref.27, pleiteando a perda do objeto 

demanda.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que, consoante informações prestadas pelo impetrado, já 

houve o licenciamento do veículo, tendo, inclusive, sido pagas as multas 

existentes (ref.27).

Nessa toada, há clara perda do objeto da demanda, que consistia no 

licenciamento do veículo, que já foi efetuado.

Em face do exposto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito.

Isente de honorários.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115406 Nr: 18-70.2018.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLARI VARASCHINI JUNIOR, CATIA APARECIDA 

VARASCHINI, JUAN EMANOEL VARESCHINI DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAYNE MARIA RUIZ - 

OAB:22706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INDEFIRO o provimento cautelar almejado pela parte 

autora.Cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, para que responda à presente ação, no prazo 

de cinco dias, se quiser (art. 306 do NCPC).Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela Autora (NCPC art. 307).Ressalto que o 

indeferimento de tal medida não obsta que a requerente no prazo de 30 

(trinta) dias formule o pedido principal, caso em que será apresentado 

nestes mesmos autos em que foi deduzido o pedido de tutela cautelar, sob 

pena de cessar a eficácia da tutela concedida.Intime-se.Cumpra-se. 
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Comodoro/MT, 08 de fevereiro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115855 Nr: 270-73.2018.811.0046

 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: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a justiça gratuita.

Compulsando aos autos verifico que não há provas de plano para 

concessão da tutela vindicada, sendo que a indefiro.

Determino que seja procedida a citação da parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 21 de março de 2018 às 17h00min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115864 Nr: 278-50.2018.811.0046

 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: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a justiça gratuita.

Compulsando aos autos verifico que não há provas de plano para 

concessão da tutela vindicada, sendo que a indefiro.

Determino que seja procedida a citação da parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 21 de março de 2018 às 16h30min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92946 Nr: 3383-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR HENRIQUE PALHARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos etc.

Conceda-se vistas dos autos à parte autora, para que no prazo de 05 

dias, manifeste-se requerendo o que entender pertinente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 77640 Nr: 2233-24.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMARA SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução proposta por Banco do Brasil S/A em face 

de Claudimara Simionatto.

É o relatório necessário. Decido.

Tem-se que a partes firmarem acordo nos presentes autos, pelo que, 

estando este devidamente regular, EXTINGO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Novo CPC, para HOMOLOGAR o 

acordo ajustado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Custas pela parte executada.

Honorários conforme pactuado no ajuste.

 Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, dada a desistência do 

prazo recursal.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92946 Nr: 3383-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR HENRIQUE PALHARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ENEDIR HENRIQUE PALHARIM, 

todos qualificados nos autos.

Às folhas 98/105 aportou aos autos o acordo celebrado entre as partes 

para homologação.

 Decido.

Tendo em vista o acordo acima celebrado, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 
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resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC.

Custas pela parte requerida. Honorários na forma convencionada.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77875 Nr: 2322-47.2015.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 VISTOS ETC.,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

COMODORO em desfavor de CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Petição de pág. 71 em que a parte exequente informa que foi efetuado o 

pagamento do débito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, consoante se pode 

constatar por meio do petitório de pág. 71 a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94980 Nr: 4314-09.2016.811.0046

 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: AEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 VISTOS ETC.,

Cuida-se de pedido de homologação de Acordo de Guarda, 

Regulamentação de Visitas e Alimentos em que as partes Lucineia Pereira 

da Silva e Abdo Kadri pretendem obter a chancela judicial da referida 

avença, em face da composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, estando 

atendidos os interesses da menor, já que em consonância com os ditames 

legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74040 Nr: 745-34.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANEI OLIVEIRA PEREIRA, MIGUEL 

HENRIQUE DA SILVA, ELIZETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

HENRIQUE PESTANA DE SOUZA - OAB:

 Código 74040.

Vistos em correição.

Considerando que os denunciados sequer foram citados do teor da 

presente denúncia, resta inviável “prima facie” a destinação das armas e 

munições apreendidas nos autos ao exército. É que o laudo juntado nos 

autos ainda não foi submetido ao contraditório e a ampla defesa. Desta 

feita, tão logo os denunciados sejam cientificados do laudo e não havendo 

impugnações os bens apreendidos serão encaminhados ao Exército 

conforme manda o art. 5º e ss da Resolução n.º 134/2011.

Às providências.

Comodoro/MT, 8 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68663 Nr: 2021-37.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FERNANDES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/04/2018 às 

15h30min devendo a vítima ser intimada no endereço indicado à fl. 74.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116766 Nr: 630-08.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDDNV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNV, GCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 04, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar a parte autora para manifestar-se, conforme determinado, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116766 Nr: 630-08.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDDNV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNV, GCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Atento aos autos determino que seja efetuada a emenda da inicial para o 

fim de alterar o polo ativo da demanda, sendo que a genitora dos menores 

é que tem legitimidade para pleitear a guarda considerando que os 

menores não pode pedir sua própria guarda.

Desta feita, intime-se a patrona da autora, para emendar a inicial, pelas 

razões supracitadas, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de incorrer 

nos termos do art. 485, I, CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.
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Comodoro-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65918 Nr: 4102-90.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Vistos em correição,

Defiro parcialmente de fls. 260/261 e 268.

Não obstante o cálculo de pena de fl. 250 não ter computado a pena de 01 

ano de reclusão, esta consta indevidamente no mesmo, pelo que 

DETERMINO a sua exclusão, fazendo-se constar apenas as penas a 

serem computadas.

Quanto à data-base, constato que a mesma está de acordo com o 

determinado às fls. 242/248, não havendo falar em correção.

Assim, afasto as impugnações ao cálculo, procedendo a sua 

HOMOLOGAÇÃO.

Compulsando os autos, verifico que o recuperando preenche os requisitos 

necessários a concessão da progressão de regime na data de 

29/11/2017, haja vista o cumprimento do lapso temporal necessário da 

pena no regime fechado (cálculo de fl. 250).

Ademais, no que tange ao cometimento da falta grave, conforme PAD nº 

05/2017, fls. 251/259, esta se deu em período posterior ao direito de 

progressão de regime, sendo que o recuperando não pode ser 

prejudicado por tal fato, de modo que a progressão é medida que se 

impõe, nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210/1984.

Ante o exposto, CONCEDO o regime semiaberto ao recuperando.

Designo audiência admonitória, nos moldes do art. 160 da LEP, para o dia 

22 de março de 2018, às 13h30min, para fixação das condições a serem 

cumpridas no regime semiaberto.

Expeça-se Alvará de Soltura, colocando o recuperando incontinenti 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, bem como intimando-o 

para comparecer a audiência designada, sob pena de regressão de 

regime.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27891 Nr: 2011-03.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCENILDA LUIZ DE LIMA SILVA, JULIANE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ERNESTO SILVA 

VARGAS - OAB:12.198/MS, CRISTINA RISSI PIENEGONDA - OAB:6474 

E/MS, EDENILDA CÉLIA ROSA - OAB:7183/MS

 VISTOS ETC.,

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104812 Nr: 3015-60.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Tendo em vista o despacho exarado nos autos de ref:63, o qual nomeou 

o advogado Dr. Ranulfo de Aquino Monteiro como dativo a fim de 

resguardar os direitos do denunciado Gabriel Gomes Monteiro, impulsiono 

o presente feito a fim de intimar o causídico acima mencionado para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68305 Nr: 1719-08.2014.811.0046

 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: ADONIAS BARBOSA DE CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35450 Nr: 145-52.2011.811.0046

 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: INÊS LAZARETE, VELTON CLEY LAZZARETTE, CINTIA 

MELISSA LAZARETE STRANIERI, KELEN MARA LAZARETE, LEOCYR 

LAZARETE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:44.698

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Intime-se o requerido para se manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36900 Nr: 1599-67.2011.811.0046

 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: COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E 

VETERINÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE MARIA SEFRIN CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, NEUZA DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista o teor da Portaria nº 678/17-PRES, que suspendeu o 

expediente forense na data retro agendada, redesigno a audiência para o 

dia 03 de abril de 2018, às 13h30min.

 Cumpra-se conforme determinado em despacho retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28725 Nr: 2914-38.2008.811.0046

 AÇÃO: Anulação e Substituição de Títulos ao Portador->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  C o n t e n c i o s 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: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA, 

ORLANDO JOSÉ PADOVANI, VILMA LETÍCIA PADOVANI, CELSO 

FERNANDES PADOVANI, NELSON PADOVANI, LEOPOLDINA GERALDINA 

PADOVANI, DIRLEI MARIA PADOVANI, TABELIONATO FIGUEIREDO - 
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OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS DA COMARCA DE VILHENA/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA SABBAGA DE MELO - 

OAB:26678/PR, Fernando Matheus da Silva - OAB:43323/PR, MANOEL 

CAETANO FERREIRA FILHO - OAB:PR/8749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

BORTOLOTTO - OAB:16411/PR, MARCO ANTÔNIO PADOVANI - 

OAB:23.174 - PR, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:15744-A/MT, 

SANTINO RUCHINSKI - OAB:26.606-A/PR

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista o teor da Portaria nº 678/17-PRES, que suspendeu o 

expediente forense na data retro agendada, redesigno a audiência para o 

dia 03 de abril de 2018, às 15h30min.

 Cumpra-se conforme determinado em despacho retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39424 Nr: 439-70.2012.811.0046

 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 PSA FINACE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE ANDRADE KELM, EDUARDO 

DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA COSTA DO AMARAL 

ALMEIDA - OAB:OAB/SP 300946, PAULO EDUARDO MELLILO - 

OAB:OAB/SP 76940/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Intime-se a parte autora para regularizar o polo passivo.

Suspendo por 2 ( dois) meses o trâmite processual nos termos do art. 

313, inciso I, § 1º e § 2º, inciso I, in verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses;

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

manifestação no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40319 Nr: 1332-61.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Tendo em vista que até o presente momento não fora a denúncia recebida 

passo a fazê-lo.

 Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra VALDIR 

DUARTE, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos 

autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação 

penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

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, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40707 Nr: 1721-46.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE ANA RODRIGUES, HSBC BANK 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT/14.687, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono nos 

termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, 

III, CPC.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60936 Nr: 2737-35.2012.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIOMERO ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO, RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - OAB:2832/RO

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a suspensão por 01 ano, a ser contado do momento de tal pedido, 

ante o parcelamento da dívida.

Decorrido a suspensão pelo período de 01 ano, intime-se a parte para que 

se manifeste nos autos em 48 horas, nos termos do art. 580, da CNGC/MT.

 Acaso haja o transcurso do prazo sem manifestação, ou seja, formulado 

pedido genérico de localização de bens, sem a demonstração de 

efetividade de tal pleito, o feito será extinto, nos termos do art. 581, da 

CNGC/MT.

Ressalto que tal medida não importará em prejuízo ao exequente que terá 

a expedição de certidão de crédito em seu favor nos termos do artigo 583, 

da CNGC/MT.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40510 Nr: 1524-91.2012.811.0046

 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: MARIA IVETE DE SOUZA ULIAN, SEBASTIÃO RINALDI, 

RINALDO MIRANDA CONSTANCI, MÁRCIA B. S. GOLEMBIUSKI, CARLOS 

PEREIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALICIO CANDIDO DA SILVA, 

VALMIR LUIZ MORETTO - PREFEITO MUNICIPAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista o teor da Portaria nº 678/17-PRES, que suspendeu o 

expediente forense na data retro agendada, redesigno a audiência para o 

dia 03 de abril de 2018, às 14h00min.

 Cumpra-se conforme determinado em despacho retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1448 Nr: 3493-54.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETIENNE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:2844/MS

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

A desídia do autor culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

A parte demandante apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, 

cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, reiterando pedido de 

suspensão do feito, o qual já havia sido indeferido, sem qualquer 

justificativa plausível.

 De fato, restou patente nos autos o desinteresse do requerente em dar 

prosseguimento ao processo.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Eventuais custas finais pelo autor. Condeno o autor nos honorários 

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

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

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-31.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PINTO DA MOTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 1000013-31.2018.8.11.0046 Certifico que compulsando os 

autos constatei que a reclamante não juntou ao mesmo a peça inicial. 

Assim sendo, por determinação do MM Juiz Dr. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a reclamante 

para que traga aos autos a inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção. COMODORO, 9 de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104846 Nr: 8558-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA VICTOR COELHO AGUIAR, 

CRISLAINE FRANCIELE COUTINHO, ANTONIO ALVES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VERA LÚCIA VICTOR COELHO AGUIAR, 

Cpf: 36160440144, brasileiro(a), casado(a), serventuária da justiça. 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 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, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: TEREZINHA MARIA JESUS, brasileira, solteira, 

aposentada, portadora do RG nº. 769.759 SESP/RO e CPF nº. 

345.462.002-34, residente e domiciliada na Rua Azaléia, nº 03, Bairro 

Jardim Aurora em Jaciara - MT, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, vem, respeitosamente, com fulcro nos arts. 

1.242 do CC/02 e 941 e ss. do CPC, ajuizar a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO VERA LÚCIA VICTOR COELHO AGUIAR, brasileira, casada, 

portadora de RG nº 819.817 SSP/MT e CPF nº 361.604.401-44, residente e 

domiciliada na Rua Cecy, nº 526, Residencial Ipanema em Jaciara – MT.E 

dos seguintes confinantes: CRISLAINE FRANCIELE COUTINHO, brasileira, 

solteira, do lar, portadora do RG nº 2581789-2 e CPF nº 058.361.051-90, 

residente e domiciliada na Rua Azaléia, nº 04, Bairro Jardim Aurora em 

Jaciara-MT; ANTONIO ALVES OLIVEIRA, brasileiro, aposentado, portador 

do RG nº 060.913 e CPF nº 171.779.871-37, residente e domiciliado na 

Rua Azaléia, s/nº, Quadra 03, Lote 02, Bairro Jardim Aurora em 

Jaciara-MT; - DA INEXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE 

AUTORA Preambularmente, a parte Autora informa não possuir endereço 

eletrônico, destarte, não há infringência ao inciso II, na forma do § 3º do 

art. 319 do Código de Processo Civil. DOS FATOS. A requerente, há mais 

de 08 (oito) anos, tem a posse de um terreno identificado como Lote 03, 

quadra 03, do Loteamento Urbano Jardim Aurora, com área de 486.00 m² 

(quatrocentos e oitenta e seis metros quadrados), Rua Azaléia, nº 03, 

Bairro Jardim Aurora em Jaciara - MT, de propriedade da requerida. 

Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa/pacífica (eis que 

jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte do proprietário 

e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo de proprietária 

(animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma pública e notória, e 

durante todo o período, todas as prerrogativas/poderes inerentes ao 

domínio do bem imóvel. Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a 

declaração da propriedade da requerente sobre o imóvel usucapiendo, a 

fim de regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu 

domínio em favor de sua proprietária de fato e de direito. DOS PEDIDOS. 

requer: a) Sejam concedidos à requerente os Benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3° do CPC; b) A citação de 

VERA LÚCIA VICTOR COELHO AGUIAR, para que conteste o direito 

postulado sub judice pela requerente; c) A citação dos confinantes, nos 

endereços indicados no preâmbulo desta peça, para que, desejando, e 

nos termos do art. 942 do CPC, contestem o direito postulado sub judice 

pela requerente; d) A citação por edital de todos os eventuais 

interessados neste feito, nos moldes do mesmo art. 942 do CPC, para que 

desejando se manifestem observado o prazo editalício previsto no art. 

232, IV do CPC; e) A intimação, por via postal, dos representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jaciara para que manifestem eventual interesse na causa, nos moldes do 

art. 943 do CPC; f) A intimação do Parquet para que, nos termos do 944 do 

CPC, intervenha nos atos deste feito; g) Seja, ao final, julgado procedente 

o pedido, reconhecendo-se a aquisição originária da propriedade do 

imóvel litigioso através da usucapião extraordinária pela requerente; h) 

Seja expedido o competente mandado, dirigido ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta circunscrição, ordenando a inscrição da sentença na 

matrícula do imóvel usucapiendo; i) A condenação da requerida nas 

custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, 
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requerendo o seu pagamento em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, j) Sejam as intimações relativas a este feito 

realizadas pessoalmente e endereçadas à DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – NÚCLEO DE JACIARA, tal como previsto 

pela Lei Complementar 80/94 e pela Lei Complementar Estadual nº 146/03. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, notadamente prova documental e pericial. Dá-se à causa o valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para fins fiscais. Nestes termos, Pede 

Deferimento. Jaciara - MT, 08 de novembro de 2017. DENIS THOMAZ 

RODRIGUES-DEFENSOR PÚBLICO

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Terreno Urbano Lote 03, quadra 03, do 

Loteamento Urbano Jardim Aurora, com área de 486.00 m² (quatrocentos 

e oitenta e seis metros quadrados), Rua Azaléia, nº 03, Bairro Jardim 

Aurora em Jaciara - MT

Despacho/Decisão: Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.Defiro os benefícios da gratuidade 

de justiça.Cite-se, pessoalmente (CPC – Art. 246, §3º), a requerida, 

confinantes conhecidos e nominados na inicial, e por EDITAL, com o prazo 

de trinta (30) dias, os interessados ausentes incertos e desconhecidos 

identificados (art. 259, inciso I, do CPC).Intimem-se para que manifestem 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, instruindo 

com cópia do mapa e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na 

causa (artigo 246, §2º do Código de Processo Civil).O prazo para 

contestar será contado na forma do art. 335 do CPC, observadas as 

prerrogativas previstas nos arts. 180 e 229 do mesmo diploma legal, 

iniciando-se na forma prevista no art. 231, CPC. Após, não sendo 

apresentada contestação pelos requeridos e confinantes citados por 

edital, nomeio a defensoria pública como curador especial para 

representa-los em juízo, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do 

CPC.Intime-se, inclusive, o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências. Jaciara/MT, 21 de novembro de 2017.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, Mirian Roza de Melo, 

digitei.

Jaciara, 08 de fevereiro de 2018

Victor Coimbra de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109290 Nr: 835-48.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPAMERINA ALIMENTOS LTDA., EBER 

DOMINGOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79993 Nr: 2182-87.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

formulado por JOSEFA BARBOSA DA SILVA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, o que faço com resolução do 

mérito.Via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

R$ 500,00 (§8º, Art. 85, do CPC), ressalvando o disposto no Art. 98, §3º 

do mesmo códex.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 06 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96390 Nr: 4404-91.2017.811.0010

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo impreterível de 05 

(cinco) dias, promover as diligências necessárias ao regular andamento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109128 Nr: 780-97.2018.811.0010

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GESTOR JUDICIÁRIO DA 1ª VARA DA COMARCA DE 

JACIARA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão acostada à fl. 03, determino a conversão do 

presente pedido de providências para “cobrança de autos”, nos termos da 

seção 10 da CNGC.

Pois bem.

Trata-se de procedimento de Cobrança de Autos, instaurado em desfavor 

de Dercio Lupiano de Assis Filho, inscrito na OAB/MT sob o nº 

12466-A-MT, em virtude do atraso na devolução dos autos nº. 

755-26.2014.811.0010 – Código 56334, retirado em carga para análise 

desde 11/09/2017.

Analisando o feito, verifico que o Douto causídico permanecem com os 

autos além do prazo legal, inviabilizando a célere prestação jurisdicional, 

mesmo sendo devidamente intimada para restituí-lo à Secretaria da 1ª 

Vara desta Comarca.

Assim sendo, com fulcro no capítulo II - seção 10 em seus artigos 434 e 

ss., ambos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a Busca e Apreensão do 

Processo nº. 755-26.2014.811.0010 – Código 56334, que tramita na 1ª 

Vara desta Comarca, atualmente em posse do Dr. Dercio Lupiano de Assis 

Filho, a ser cumprido no escritório do advogado OU ONDE SE 

ENCONTRAR, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei.

Ainda, OFICIE-SE a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Subseção de 

Jaciara/MT, comunicando os fatos e requisitando-se a aplicação das 

sanções disciplinares cabíveis.

RESSALTA-SE a perda do direito do causídico Dercio Lupiano de Assis 
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Filho,de ter vista dos autos fora da Secretaria da Primeira Vara, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor Judicial IMEDIATAMENTE após a 

devolução ou a apreensão dos autos.

Por fim, após a devolução, o presente incidente de cobrança de autos 

deverá ser arquivado, competindo ao Sr. Gestor Judiciário analisar se há 

alguma irregularidade no processo e certificar.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109367 Nr: 868-38.2018.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLETE ELIAS DA SILVA SANTOS

 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:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, intime-se o exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à localização 

de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente 

fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33322 Nr: 885-55.2010.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELY ROBERTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Vistos etc...DEFIRO, pois, o pedido formulado pela parte executada (fls. 

162/164) e revogo a decisão lançada às fls. 159, e verso.Expeça-se 

alvará para transferência do numerário bloqueado para conta bancária 

informada no petitório de fl. 164, cabendo ao Senhor Gestor os 

procedimentos necessários à liberação.Na sequência, intime-se a 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto aos 

documentos juntados, bem como dizer se persiste interesse na 

continuidade ou suspensão do presente feito pelo prazo do 

parcelamento.Diligências necessárias.Jaciara/MT, 08 de fevereiro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73308 Nr: 12932-85.2015.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, (...).Portanto, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, intime-se a parte credora a indicar outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, bem como indique veículos 

que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, tudo no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do feito. Decorrido o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 02 de 

fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87473 Nr: 2-64.2017.811.0010

 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: MARLENE DICKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição 

inicial formulado por MARLENE DICKEL contra SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e TÓKIO MARINE SEGURADORA 

S/A, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para:CONDENAR as requeridas ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da 

data do sinistro (21.05.2015) e acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação válida (Súmula 426, STJ).CONDENAR as 

demandadas ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 

do CPC.Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

méritoPublique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 08 de fevereiro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92626 Nr: 2670-08.2017.811.0010

 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: GDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(NCPC, artigos 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, artigos 369, 405, 464 e CC, 

artigo 212).
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Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, NCPC, contados e 

independente de preparo, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença.

Às providências.

Jaciara/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96619 Nr: 4512-23.2017.811.0010

 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: OSVALDO ROMUALDO DE ALMEIDA, EVAILDO 

OSVALDO DE ALMEIDA, ELIZETE JACI DE ALMEIDA, ROSANA JACI DE 

ALMEIDA, LAURA JACI DE ALMEIDA DINIZ RODRIGUES, Marizeti Jaci de 

Almeida, SILVANA JACI ALMEIDA DE MOURA, FERNANDO OSVALDO DE 

ALMEIDA, IVANILDO OSVALDO DE ALMEIDA, RODRIGO OSVALDO DE 

ALMEIDA, LUCIANA JACI DE ALMEIDA, LEIDYMAR CORA DA CRUZ 

ALMEIDA, ROBERTO OLIVEIRA, CÉSAR EDUARDO DE MOURA, SILVANE 

REZENDE MORAES DE ALMEIDA, LMDA, ERNANDES DA SOLIDADE, JOSÉ 

DONIZETE PEREIRA RUBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI CONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133, Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a dilação de prazo requerida pelo autor em ref. 24.

Intime-se.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1927 Nr: 324-51.1998.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI - ME, IRINEU BATISTA CAMILO, 

FRANCISCO JOSÉ TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668, JÚLIO CESAR GOULART LANES - OAB:13329-A, 

Taísa Fernandes da Silva Peres - OAB:12.815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658, 

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B, ROSILENE 

MARIA RODRIGUES DALEFFE CAMILO - OAB:6.603/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fl. 284, destituo o perito anteriormente 

nomeado e NOMEIO a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, 

sediada na Avenida Rubens de Mendonça nº 1856, sala 408, Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, CEP nº 78050-000, telefone nº 65- 3052 7636, que 

deverá manifestar se aceita o encargo, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

 Cientifique à empresa/nomeada que o perito anteriormente nomeado 

apresentou proposta de honorários periciais no valor total de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), estando depositado na conta única o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), atenta que o referido valor foi requerido pelo 

perito destituído.

 Se não aceito o valor depositado a título de honorários, formule a empresa 

nomeada proposta, havendo de ser destacado, desde logo, que após 

realizar a prova pericial, poderá ser chamada para eventuais 

esclarecimentos em futura audiência nesta Cidade e Comarca.

Em caso de apresentação de proposta de honorários, em virtude da não 

aceitação do valor depositado, com adiantamento de remuneração, vista 

às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, tornando-me, após, conclusos 

para arbitramento (NCPC, Art. 465, §3º).

Em caso de concordância com o valor depositado a título de honorários, 

cumpra-se a Serventia os demais atos nos termos do despacho de fls. 

706/707.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54931 Nr: 3355-54.2013.811.0010

 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: Rosane Gomes França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, converta-se o presente feito em cumprimento de sentença.

De outra banda, verifica-se dos autos que a Fazenda Estadual não 

apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme certidão 

de fl. 120.

Dessa forma, expeça-se Requisição de Pequeno Valor em favor dos 

exequentes, observando-se o disposto no art. 100 da CF.

Ademais, no que tange ao petitório da executada de fls. 124/125, detrai-se 

que os autos de liquidação de sentença já se encontram apensados a 

estes no sistema APOLO, eis que virtuais (n.º 3817-06.2016.811.0010 – 

Código 83275), razão pela qual não merece análise no presente feito.

Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54637 Nr: 3083-60.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se dos autos que a Fazenda Estadual não apresentou 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme certidão de fl. 121.

Dessa forma, expeça-se Requisição de Pequeno Valor em favor dos 

exequentes, observando-se o disposto no art. 100 da CF.

De outra banda, acerca do petitório da executada, postulando pela 

Liquidação de Sentença (fls. 124/207), desentranhem-se, devendo ser 

distribuído por dependência e autuado em apartado, conforme o art. 509, 

caput e §1º do CPC.

Certifique-se, anotando os dados dos autos de Liquidação de Sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54934 Nr: 3358-09.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos etc.

Verifica-se dos autos que a Fazenda Estadual não apresentou 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme certidão de fl. 97.

Dessa forma, expeça-se Requisição de Pequeno Valor em favor dos 

exequentes, observando-se o disposto no art. 100 da CF.

De outra banda, acerca do petitório da executada (fls. 100/237), detrai-se 

que os autos de liquidação de sentença já se encontram apensados a 

estes no sistema APOLO, eis que virtuais (n.º 3812-81.2016.811.0010 – 

Código 83270), razão pela qual não merece análise no presente feito.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 108391 Nr: 418-95.2018.811.0010

 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: ABRS, MDSSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 145271 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 26/04/2018 às 13h30hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 108068 Nr: 245-71.2018.811.0010

 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: MESDS, APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS RODER DE PAULA - 

OAB:23934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 145249 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 26/04/2018 às 13h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 90358 Nr: 1546-87.2017.811.0010

 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: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 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 a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96018 Nr: 4213-46.2017.811.0010

 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: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS TAVARES MONÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da requerente 

via DJE e remessa dos autos ao requerido, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial de ref. 21 e requererem o 

que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68265 Nr: 11289-92.2015.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da advogada do requerido, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos presente autos o recibo 

de quitação mencionada na ref. 101, tendo em vista que o arquivo está em 

branco.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53343 Nr: 1894-47.2013.811.0010

 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: MVSF, JANAINA BERNANRDES DE SOUZA, ALICE 

MARQUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DE ANDRADE JUNIOR, 

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, WELLINGTON DE ARAUJO 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos às fls. 471/477, para AFASTAR a decretação de revelia do réu 
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Wellington de Araújo Castro.Por outro lado, DEFIRO o pedido de 

redesignação da audiência de instrução e julgamento, a qual fica 

designada para o dia 03/04/2018, 13h30min.Considerando a necessidade 

de intimação das partes acerca da data e horário da audiência, bem como 

o motivo do retorno das correspondências com aviso de recebimento (ar) 

de fl. 486-v° (mudou-se), intime-se o patrono dos réus para no prazo de 

05 (cinco) dias informar os endereços atualizados das partes, sob pena 

de indeferimento da colheita dos depoimentos pessoais dos 

demandados.Em relação à testemunha arrolada à fl. 481, na forma do art. 

455, caput, §§ e seus incisos, do Código de Processo Civil , fica o 

advogado dos réus ciente que deverá informar e intimar a testemunha da 

data e horário da audiência designada nos autos.Certifique-se a Srª 

Gestora quanto à intimação das demais partes acerca do inteiro teor da 

decisão de fls. 461/463-v°.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Jaciara-MT, 07 de fevereiro de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77961 Nr: 1471-82.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Catarino Germano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE e remessa dos autos ao requerido, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial de ref. 41 e 

requererem o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97269 Nr: 4783-32.2017.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSS, FSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a advogada da requerente 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se e requerer o que 

de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99537 Nr: 5860-76.2017.811.0010

 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: INES CASTELLI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do 

laudo pericial de ref. 21 e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24956 Nr: 1272-41.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIZAEL CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1272-41.2008.811.0010

Código 24956

Exequente: Mizael Correa da Silva

Executado: Instituto Nacional Do Seguro Social-INSS

VISTOS ETC.,

Decisão no feito em apenso, autos de n° 11346-13.2015.811.0010, Código 

n. 68444 (virtual).

Como determinado naqueles autos (Código 68444), transitada em julgado a 

sentença de ref. 45, expeçam-se o competente Precatório Judicial e 

posterior Alvará de Levantamento, devendo, porém, os presentes autos 

permanecerem em arquivo provisório e sem baixas na distribuição até a 

informação do pagamento pelo executado.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 01 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26800 Nr: 276-09.2009.811.0010

 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: CLEUZA TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Processo nº. 276-09.2009.811.0010

Código 26800

Exequente: Cleuza Tavares da Silva

Executado: Instituto Nacional Do Seguro Social-INSS

VISTOS ETC.,

Despachei no feito em apenso, autos de n° 11599-98.2015.811.0010, 

Código 69167 (virtual).

Como determinado naqueles autos (Código 69167), transitada em julgado a 

sentença de ref. 28, expeçam-se as guias de Requisição de Pequeno 

Valor (RPV) e posterior Alvará de Levantamento, devendo, porém, os 

presentes autos permanecerem em arquivo provisório e sem baixas na 

distribuição até a informação do pagamento pelo executado.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 01 de Fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90210 Nr: 1485-32.2017.811.0010

 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: MARIA ROSINEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE e remessa dos autos ao requerido, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial de ref.32 e requererem o 

que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96203 Nr: 4311-31.2017.811.0010

 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: MARIA VALDIRA DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 
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OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE e remessa dos autos ao requerido, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial de ref. 22 e requererem o 

que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97868 Nr: 5093-38.2017.811.0010

 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: ELIEZER VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Marisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18.017 - A / MT

 "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pelo requerente para, i) DECLARAR inexistentes os débitos 

que deram origem ao apontamento nos cadastros de proteção ao crédito; 

ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais em favor do autor, acrescidos de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), 

bem como a correção monetária, a partir desta sentença (Súmula 

362/STJ).Por consequência, Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Jaciara - MT, 31 de Janeiro de 2018.Valter Fabricio Simione da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99400 Nr: 5816-57.2017.811.0010

 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: DEVANIR SCHUENQUENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONDA MOTO CAMPO LTDA, 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmeire Santos Monteiro 

Gonçalves - OAB:15.701 - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Processo nº 5816-57-2017.811.0010

 Código n.º 99400

Requerente: Devanir Schuenquener

Requeridas: Honda Moto Campo Ltda e Outra

VISTOS ETC;

Habilitem-se os advogados das requeridas como postulado às refs. 32 e 

33.

Após, intimem-se as partes por meio de seus respectivos patronos para 

no prazo de 10 (dez) dias manifestarem se têm interesse na produção de 

outras provas, especificando-as e justificando-as, sob pena de 

indeferimento, ou se do julgamento da lide no estado que se encontra, sob 

pena de preclusão.

Nada postulado, certifique-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104373 Nr: 8365-40.2017.811.0010

 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: SANDRA DAS VIRGENS ARAÚJO, LUIZA DAS VIRGENS 

ARAUJO, FRANCISCO MANOEL DE ARAÚJO, JUSCELINO DE ARAÚJO, 

GILCENARA DE SOUZA ARAÚJO, CARIOLANDO DE ARAÚJO, ROGERIO 

DE ARAUJO, WANDERLEY DE ARAUJO, MARCIA REGINA DOS SANTOS 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL FRANCISCO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO V. 

DE MORAES - OAB:13582/MT, Wagner Vasconselos de Moraes - 

OAB:15244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, transcorreu o prazo solicitado pela requerente na 

ref. 08. Assim, faço expedir intimação do advogado da requerente via DJE, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos presente autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108640 Nr: 539-26.2018.811.0010

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COUNTRY MIX VESTUÁRIO E MONTARIA 

LTDA, CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de 

CITAÇÃO. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho 

de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 08 de fevereiro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58517 Nr: 2439-83.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:149.225 - SP

 Processo nº 2439-83.2014.811.0010

Código 58517

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BACENJUD, de acordo com o 

solicitado às fls. 106/108, este foi frutífero no valor total da dívida, o qual 

procedi a transferência para conta judicial, conforme espelhos em anexo.

Assim, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer impugnação, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 8 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68009 Nr: 11205-91.2015.811.0010

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

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

 PARTE AUTORA: André Carvalho de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 "INTIMAÇÃO ADVOGADOS" CERTIFICO e dou fé, que os autos 

epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Jaciara-MT, ficando cadastrado junto 

ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob 

o nº 144843 e designada Sessão de Conciliação para o dia 27/04/2018 às 

14h45hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68444 Nr: 11346-13.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATAN DE OLIVEIRA MATTOS - 

Procurador Federal matricula nº 2778671 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução e, 

por consequência, HOMOLOGO o cálculo do Contador Judicial de ref. 30, 

de forma que JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno 

o embargante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8° do Código de Processo 

Civil.Não havendo recurso voluntário e com o trânsito em julgado, 

certifique-se o necessário, em seguida, desapensem-se e arquivem-se os 

autos com as baixas na distribuição.Após, translade-se cópia desta 

sentença aos autos principais em apenso, expedindo-se o competente 

Precatório Judicial para o pagamento do valor devido, bem como, 

informado os depósitos, os competentes Alvarás Judiciais de 

Levantamento na forma requerida pelo embargado/exequente. 

Publique-se.Registre-se.Int imem-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 01 de 

Fevereiro de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 69167 Nr: 11599-98.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE LOPES E BARBUDA - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução e, 

por consequência, HOMOLOGO os cálculos do Contador Judicial de ref. 

16, de forma que JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno 

o embargante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8° do Código de Processo 

Civil.Não havendo recurso voluntário e com o trânsito em julgado, 

certifique-se o necessário, em seguida, desapensem-se e arquivem-se os 

autos com as baixas na distribuição.Após, traslade-se cópia desta 

sentença aos autos principais em apenso, expedindo-se a competente 

guia de requisição para pagamento devido por meio de Requisição de 

Pequeno Valor (RPV), bem como, informado o pagamento pelo 

embargante, expeça-se os competentes Alvarás Judiciais de 

Levantamento na forma requerida pela embargada/exequente. 

Publique-se.Registre-se.Int imem-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 01 de 

Fevereiro de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84306 Nr: 4328-04.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE e remessa dos autos ao requerido, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial de ref. 34 e requererem o 

que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84849 Nr: 4626-93.2016.811.0010

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR KANIESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de citação 

conforme determinado no r. despacho de ref. 5 e regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos. Devendo 

comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 30 de novembro de 2017.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96807 Nr: 4599-76.2017.811.0010

 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: OSVALDO PEREIRA PINTO, MARINALVA JOANA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do 

laudo pericial de ref. 20 e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97870 Nr: 5095-08.2017.811.0010

 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: ELIEZER VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scard Administradora de CArtões de Crédito 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CAMPELLO TORRES 

NETO - OAB:122539 RJ

 (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pelo requerente para, i) DECLARAR inexistentes os débitos 

que deram origem ao apontamento nos cadastros de proteção ao crédito; 

ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais em favor do autor, acrescidos de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), 

bem como a correção monetária a partir desta sentença (Súmula 

362/STJ).Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. (...) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara 

- MT, 31 de Janeiro de 2018.Valter Fabricio Simione da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99118 Nr: 5702-21.2017.811.0010

 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: ESTER BERNARDO DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da requerente 

via DJE, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do 

laudo pericial de ref. 24 e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 107723 Nr: 10-07.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:11003-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) José Rodrigues da Costa para, no prazo 

de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista que na 

certidão do oficial de justiça de ref. 12 dos autos, o(a) indiciado(a) 

informou que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Renato Dias 

Coutinho Neto- OAB/MT 11003-A.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 9 de fevereiro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11557385 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-46.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11211925 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-94.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR GUILHERME MOHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 11260111 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-95.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILIANI PINHEIRO MOREIRA SCHUH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BREDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB - MT11156/O 

(ADVOGADO)

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 11083732, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADESIO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 11164707 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-77.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 11129856 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-37.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 10833039 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020047-21.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MACHADO (REQUERIDO)

MARIA INEZ VIDOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11518058 e seguintes.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 8/2018

O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA -MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e:

Considerando que o Conselho Nacional de Justiça institui, por meio da 

Resolução nº 185/2013, o Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE);

Considerando o Cronograma de capacitações estabelecido pela Escola 

dos Servidores e Departamento de Sistemas e Aplicações do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que designou a data de 12/3/2018 para 

Implantação do Processo Judicial Eletrônico nas Secretarias da 1ª e 2ª 

Vara desta Comarca, bem como para treinamento de todos os advogados, 

defensores e promotores desta Comarca;

Considerando que distância de Juara à Cuiabá é de aproximadamente 750 

Km, bem como a necessidade dos Servidores que irão participar do 

treinamento para Implantação do PJE na Escola dos Servidores, 

ausentar-se da Comarca 2 (dois) dias antes do evento dia 7/3/2018;

RESOLVE

Art. 1º - SUSPENDER o expediente externo das Secretarias da 1ª e 2ª 

Vara desta Comarca de Juara, nos dias 6, 7, 8 e 9/3/2018, pelos motivos 

acima expostos.

Art. 2º - SUSPENDER os prazos processuais nas datas mencionadas no 

Art. 1º, nas referidas Secretarias, prosseguindo conforme a CNGC/MT, 

ficando os mesmos prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 3º - DETERMINAR que os processos urgentes distribuídos para as 

Varas Cíveis desta Comarca, terão regular andamento, nos termos do que 

dispõe o Capítulo I, Seção 7 – Serviço de Plantão Judiciário, da CNGC 

(Provimento nº 02/2009).

Art. 4º - CONVIDAR todos os Advogados, Procuradores do Município, 

Promotores de Justiça e Defensor Público atuantes nesta Comarca para 

participar do treinamento sobre a Implantação do PJE- Processo Judicial 

Eletrônico nas 1ª e 2ª Vara desta Comarca dia 12/3/2018 das 08:00 às 

12:00 horas no Salão do Tribunal de Justiça de Juara.

Art. 5º - DETERMINAR a remessa de cópia desta Portaria à Corregedoria 

Geral de Justiça, 20ª Subseção da OAB de Juara, Promotoria de Justiça 

desta Comarca, e supletivamente, sua publicação no diário da Justiça 

Eletrônico.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Juara., 9 de fevereiro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56398 Nr: 2638-52.2012.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Padilha Pinto & Ribeiro da Costa Ltda, 

Claudemir Padilha Pinto, Roseli Ribeiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Correspondência 

devolvida de folha 60, para que se manifeste o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1310 Nr: 2-70.1999.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zacarias Araujo Costa, Angela Maria Sales da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta por José dos Santos Netto em face de 

Zacarias Araujo Costa e Angela Maria Sales da Silva Costa ao qual houve 

pleito de sobrestamento, em razão do ingresso de embargos de terceiro 

opostos por SIBAL.

Após o decurso do prazo e diante da ausência de manifestação pela parte 

interessada, os autos foram remetidos ao arquivo provisório, havendo 

pleito do exequente de desarquivamento.

Assim, ante o decurso do tempo em que os autos aguardam manifestação 

da parte interessada, diga o exequente o que de direito no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34888 Nr: 2448-94.2009.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. de Jesus Souza - ME, Marcos Vencius 

de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão acostada às fls. 51, diga a exequente no prazo 

legal.
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Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 1451-77.2010.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Molas São Mateus, Carlos Bittencourt, 

Selma Ferreira, Noemi de Quadro Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 91, determino o integral cumprimento da 

decisão proferida às fls. 79.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62154 Nr: 4781-77.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação da parte exequente, a fim de que apresente petição 

com o cálculo atualizado do débito, e, após, voltem-me os autos conclusos 

para proceder a análise de bloqueio de valores em conta do executado.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64227 Nr: 1579-58.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fagno Pereira de Melo, Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, Dr. Jorge Balbino da 

Silva, OAB MT 3063-A, acerca da tentativa de bloqueio de fls. 134/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 2864 Nr: 174-75.2000.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zacarias Araujo Costa, Angela M. S. S. Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta por José dos Santos Netto em face de 

Zacarias Araújo Costa e outra, ao qual houve pleito de sobrestamento, em 

razão do ingresso de embargos de terceiro opostos por SIBAL, 

envolvendo o lote penhorado.

Após o decurso do prazo e diante da ausência de manifestação pela parte 

interessada, os autos foram remetidos ao arquivo provisório, havendo 

pleito do exequente de aplicação dos benefícios do Estatuto do Idoso (fls. 

65 e 68) e credenciamento dos colaboradores.

Quanto a aplicação dos benefícios do Estatuto do Idoso, o exequente 

comprovou o requisito objetivo, motivo pelo qual o defiro, devendo a 

Secretaria da 1ª Vara providenciar as devidas anotações junto ao Sistema 

Apolo.

Translade-se cópia da sentença que julgou os embargos de terceiro e da 

certidão de trânsito em julgado (Código 2580).

Quanto ao segundo pedido do exequente, indefiro a entrega dos autos 

com cargas aos colaboradores, conforme requerido, eis que não ficou 

comprovado serem estagiários de direito e inobservância do art. 356 e 

seguintes da CNGC/MT.

Assim, diga o exequente o que de direito no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 2864 Nr: 174-75.2000.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zacarias Araujo Costa, Angela M. S. S. Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca da decisão de folha 71, para requerer o que 

de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37021 Nr: 1189-30.2010.811.0018

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredicard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Brandão Amaral - 

OAB:OAB/RS 51.652

 Vistos, etc.

Primeiramente, advirto o patrono da exequente a proceder às petições 

conforme o Código de Processo Civil/2015, Lei 13.105, de 16 de março de 

2015, sob pena de emenda conforme o rito do novo código que 

encontra-se em vigor à exatamente um ano e dez meses.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40674 Nr: 1125-83.2011.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Holanda Moraes, Rosane Vicente do 

Nascimento Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 
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OAB:3.677-A

 Intimar a parte autora acerca do mandado e cetidão de fls. 81/85, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41758 Nr: 2193-68.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudete Ribeiro de Lima - 

OAB:12040

 Intimar o patrono da parte executada acerca do resultado da penhora pelo 

Bacenjud de folhas 101/104, para se manifestar no prazo de 15 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55883 Nr: 2102-41.2012.811.0018

 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: Vanderlei Lima Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo de Andrade Assunção, Vanderci 

Basilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B, Thiago de 

Abreu Ferreira - OAB:5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse, movida por Vanderlei Lima 

Santana, em face de Angelo de Andrade Assunção e Vanderci Basilio, 

todos devidamente qualificados na exordial.

 Analisando os autos, DETERMINO, com supedâneo no inciso V, do artigo 

139 do NCPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, designar 

Sessão de Conciliação/Mediação.

1-Intimem-se os requeridos.

 2- Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é 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. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos.

 3 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos.

Após, caso inexitosa a conciliação, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58113 Nr: 590-86.2013.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquino & Endo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão acostada às fls. 145, diga a exequente no prazo 

legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72053 Nr: 2270-38.2015.811.0018

 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): Lilda Pereira de França, José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Vistos etc.

Considerando a certidão às fls. 43, DETERMINO a intimação das partes 

para manifestarem o que de direito, no prazo legal.

Outrossim, em caso de as partes manterem-se inertes, determino o 

arquivamento destes autos, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1344 Nr: 43-37.1999.811.0018

 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: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Aparecido Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, indefiro o requerimento de busca de 

imóveis pelo sistema ANOREG, tendo em vista que este magistrado não 

encontra-se cadastrado no referido sistema.

Ainda, em relação ao sistema BACENJUD para localização de valores em 

conta do executado, determino a intimação do exequente a fim de que 

apresente o valor atualizado do débito, e, após, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 4577 Nr: 1703-32.2000.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demerval Rodrigues Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão acostada às fls. 154, diga a exequente no prazo 

legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37346 Nr: 1514-05.2010.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Intimar a parte requerente para que se manifeste acerca das folhas 

201/208, nos termos do art. 10 do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40678 Nr: 1129-23.2011.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 e n.º 2013.02.01.003371-5, relatoria dessa Desembargadora, à 

unanimidade de votos, publicado no E-DJF2R de 09/07/2013), não merece 

acolhida a argumentação apresentada pela agravante, devendo também, 

quanto a este aspecto, ser mantida a decisão do Julgador de primeira 

instância.- "A realização das diligências necessárias a fim de esgotar 

todos os meios possíveis para a busca do endereço dos Réus cabe à 

Autora. Desta forma, não se justifica o deferimento, pelo Juiz, da consulta 

aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, CESAN e SIEL, para 

obtenção de tal endereço" (Agravo de Instrumento n.º 201302010186982, 

Rel. Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Oitava Turma 

Especializada, à unanimidade de votos, publicado no E-DJF2R de 

0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 ) . -  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  A G 

00017759620164020000; 8ª Turma Especializada; Julgamento 08/06/2016; 

Relator: Vera Lúcia Lima) Portanto, para a providência do pedido ora 

formulado, determino a intimação do exequente para manifestar-se, 

indicando veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, 

uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas 

necessárias junto ao DETRAN.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42141 Nr: 2574-76.2011.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Trindade Silva, Donizete Requine 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Sandro Pissini Espindola - OAB:6817 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 171/172, determino a intimação do 

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

valor remanescente informado nos autos.

Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56583 Nr: 2784-93.2012.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Scheffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT/3127-A, Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:6.180

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61692 Nr: 4315-83.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Pelegrini Santos - ME, Rosangela 

Pelegrini Santos, José Ionas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca do resultado da penhora pelo 

Bacenjub, para requerer o que de direito no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36498 Nr: 664-48.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos Sobrinho, Roberto Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franco Derivados de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO HIROCAZU IKENO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 192.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36498 Nr: 664-48.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos Sobrinho, Roberto Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franco Derivados de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO HIROCAZU IKENO - 

OAB:

 Considerando o não cadastramento no sistema apolo do advogado da 

parte requerida, procedi nesta data a sua inclusão. Ante o exposto, 

promovo novamente ao DJE a decisão com data de 27/11/2017 para nova 

publicação, e consequentemente contagem de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56239 Nr: 2471-35.2012.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Esperidião da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, Dr. 

Jorge Balbino da Silva, OAB/MT 3063-A, para ciência e manifestação 

acerca da impugnação à execução de fls. 115/122, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40833 Nr: 1280-86.2011.811.0018

 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: Ione Terezinha Fernandes de Prado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada Impugnação à Execução de folhas 
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205/212.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101540 Nr: 7536-35.2017.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Lima Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43805 Nr: 916-80.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Josepha Rodrigues Pavão, Jorge Balbino da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada da Impugnação à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63352 Nr: 775-90.2014.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOdSdM, EOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, para que se manifeste o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91433 Nr: 2380-66.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S ALEXANDRE DOS SANTOS SERVICOS ME, 

Silvano Alexandre dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25948 Nr: 3939-10.2007.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOC, VdOC, EdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Intimar o patrono da parte requerida do teor da r.sentença fl.66.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64552 Nr: 1873-13.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Pereira de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREV-JUARA - Fundo Municipal de Previdência 

Social, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, Lidiane 

Fátima Gomes Moreira - OAB:15.784, Queila Silva do Carmo - OAB:, 

Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10350 MT

 Considerando o fato extraordinário ocorrido com o Advogado da parte 

requerida, conforme certidão de fls. 348, resta impossível a realização da 

solenidade. Sendo assim, REDESIGNO a audiência para o dia 08.05.2018, 

às 13h30min. II - Determino que o advogado no prazo de 15 (quinze) dias 

comprove documentalmente a ocorrência do acidente. Saem intimados os 

presentes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a 

consignar, mandou encerrar o presente, às 14h44min. Eu, Gleice Gomes 

Alves, que digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70991 Nr: 1768-02.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleijcysle Conceição de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição: Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a advogada 

da parte requerente informar o paradeiro da sua constituinte, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Ressalto que não haveria prejuízo 

algum a realização da instrução sem a presença da requerente, sendo 

imprescindível apenas a advogada e as testemunhas. Todavia, sequer se 

dignou em peticionar requerente a redesignação da audiência. Saem as 

partes intimadas. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70031 Nr: 1291-76.2015.811.0018

 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: Nelson Bernadelli, Neide Meneguetti Bernadelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de PLINIO MARIN, Sabino Ferreira da 

Silva, João Henrique dos Santos, Esmeraldino Costa, Valdeni Almeida dos 

Santos, João Augusto Leite, Israel de Souza Aragão, Valdomiro Alves de 

Alvarenga, Joao Gomes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto as 

correspodencias devolvidas sem cumprimento, bem como quanto aos 

citados que não apresentaram manifestações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57152 Nr: 3390-24.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Claudino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 
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DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79897 Nr: 1929-75.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Maria do Nascimento Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82448 Nr: 3205-44.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 82448

SENTENÇA

 Trata-se de “Ação de Tutela e Guarda de Menor com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por DÉBORA TEIXEIRA D'AVILA em face de 

EDINALVA SILVA FERREIRA, objetivando a guarda da neta Sabryna 

Teixeira Assunção.

Entre um ato e outro, o feito fora remetido ao centro de conciliação e 

mediação da Comarca, e a sessão, restou exitosa, tendo as partes 

entabulado acordo acerca do presente feito (fls. 43/46).

Instado a manifestar o Ministério Público nada se opôs a homologação do 

acordo (f. 49).

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o acordo 

firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às f. 43/46, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente sentença, 

EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Sem custas e honorários, ante a justiça gratuita.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84441 Nr: 4362-52.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Lima, Sônia Maria Mariano de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva, Vera Lucia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se ação de Divisão de Imóvel Rural proposta por José de Lima e 

outros em desfavor de João Batista da Silva e outros, todos qualificados 

nos autos.

A ação foi recebida e no momento designada audiência de 

mediação/conciliação.

A sessão restou frutífera e as partes pugnam pela homologação do 

acordo firmado.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 69/71), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Diante da renúncia do prazo recursal, AO ARQUIVO.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79312 Nr: 1686-34.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franscielle Maria de Souza - 

OAB:20471-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88522 Nr: 930-88.2017.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valdecir de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Manifeste-se a parte, requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76659 Nr: 555-24.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Vicente do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Picin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, CONVERTO, em razão da Lei 

Processual, a execução para entrega de coisa certa em execução por 

quantia certa, nos termos do artigo 809 do CPC.Assim, prossiga-se, no 

mesmo mandado, e para tanto:I)Cite-se o réu para, em 03 (três) dias, 

pagar a dívida (art. 829, caput, CPC). Fixo os honorários em 20% do valor 

da execução e em caso de pronto pagamento fixo-os em 10% do valor 

dado à causa, art. 827, §1º do CPC.II) Não sendo quitado o débito, 
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promova-se a penhora de tantos bens quantos necessários à satisfação 

do débito, avaliando-se o bem e lavrando a termo, art. 829, §1º do 

CPC.III)Nada sendo encontrado, intime-se a parte exequente para informar 

o valor atualizado do débito para penhora online.Após, concluso para 

deliberação.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73044 Nr: 2679-14.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Mascarós Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

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

OAB:8656

 SENTENÇA

Vicente Mascarós Neto propôs ação declaratória de compensação de 

créditos c/c com pedido incidental de exibição de documentos em 

desfavor do Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos.

Objetiva em síntese a compensação entre créditos de débitos com a parte 

adversa.

A exordial foi recebida em decisão de f. 279-280.

O requerido apresentou contestação às f. 392-412, arguindo preliminares 

de carência da ação e inexistência de título executivo e no mérito pugnou 

pela improcedência da ação.

A parte autora impugnou a contestação em petição de f. 458/472.

Adiante consta petição da parte autora requerendo a desistência da ação 

e pugnando pela extinção e arquivamento dos autos.

Intimada, a parte requerida manifestou concordância com o pedido de 

desistência (f. 816).

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Sem delongas, tendo a parte autora informado que não possui mais 

interesse nesta ação e diante da concordância da parte requerida em 

extinguir a ação, não há motivos para a continuidade da demanda, sendo 

sua extinção medida cabível.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do NCPC.

Custas e honorários pela autora (art. 90 CPC), do qual fixo no patamar de 

10% sob o valor da causa.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 4315 Nr: 1434-90.2000.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão- Distribuição Comércio Ind. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. Braiani Trivisanuto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, Wilson Roberto de Souza Moraes - OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em razão da publicação de 12.12.2017 DJE nº 

10155 não constar o nome do advogado substabelecido às fl.28, renovo a 

intimação da sentença fl. 58/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61167 Nr: 3784-94.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alcir Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60769 Nr: 3385-65.2013.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. Morais-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86542 Nr: 5537-81.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo da Silva Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao laudo 

juntado, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85677 Nr: 5075-27.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo Fransisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc,

Trata-se de executivo de pena do recuperando Josivaldo Francisco dos 

Santos condenado a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de 

reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas e 3 (três) anos de 

reclusão pela associação ao tráfico de drogas.

O recuperando ficou preso de 18 de agosto de 2015 até o dia 31 de 

agosto de 2017, quando teve direito a progressão ao regime semiaberto 

(ref. 124).

O recurso interposto pela defesa foi provido e o recuperando absolvido do 

crime de associação ao tráfico bem como houve a readequação da pena 

do crime de tráfico de drogas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de 

reclusão no regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e 

seis) dias multa.

Conforme cálculo de pena juntado aos autos o recuperando cumpriu 

integralmente sua pena no dia 30 de janeiro de 2017.

É o relato. Fundamento

DECIDO.

Em análise aos autos, observa-se que o recuperando ficou preso de 18 

de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2017, prazo superior ao fixado no 
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acórdão. Assim, impende reconhecer que o réu já teve sua punição e, 

portanto, declaro extinta a sua punibilidade, em face do cumprimento da 

pena, nos termos do artigo 109 da Lei n. 7.210/84.

Quanto a pena de multa, determino a intimação do recuperando para 

efetuar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, caso não seja adimplida, 

nos termos do artigo 1.599 da CNGC determino que seja enviada cópia do 

acórdão à Procuradoria da Fazenda Pública para promover à execução, 

atentando-se o senhor gestor as determinações contidas na CNGC, seção 

28, artigo 573.

Ciência ao Ministério Público.

Após o cumprimento da determinação supra, arquivem-se os presentes 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Notifique-se o Ministério Público e o Sr. Diretor da Cadeia da presente 

decisão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000642-39.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILIOMAR COSTA GOMES (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da Diligência Margeada pelo Sr. Oficial de Justiça, conforme 

guia expedida e juntada na id. 11719228, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000981-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BELENTANI ROSANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE PRISCILA MATTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000981-61.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Ante a certidão contida no Id nº 10422738, REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 17h00min, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de advogados. CITEM-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora, na pessoa de sua respectiva 

causídica, constando que, nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC, o não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será analisada a possibilidade de aplicar multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai a parte requerida intimada para oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, 

sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína/MT, 10 de novembro 

de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121723 Nr: 2465-65.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVEF, EVANIZE ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIL ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 42/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 127765 Nr: 1095-17.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLC, TYC, VLNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - OAB:16616-B/PA

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106429 Nr: 798-78.2015.811.0025

 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: HARALD FEY JÚNIOR, ALMERI JOVITA RIGODANZO 

FEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DO VALE DO RIO PRETO, ANGELA MARIA FERREIRA, MARIO 

RODRIGUES DOURADO, JOSE MISSIAS DO NASCIMENTO, WILIAN DE 

OLIVEIRA BARROS, OTAIR DA SILVA BORGES, PAULO SERGIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA MADALENA RIGODANZO 

EGGER - OAB:22617, ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER - 

OAB:22617/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, PAULO ROBSON VERONEZI - OAB:22511/0

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 06 DE MARÇO DE 2018, ÀS 

15H00MIN, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 136: "Vistos etc. 

Considerando a manifestação da parte autora, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 06 de março de 2018, às 15h00min."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 134209 Nr: 5258-40.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAMAIS NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINER ALAN PASQUALOTTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LURIVAL ANTONIO ERCOLIN - 

OAB:OAB/RO 064-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 28-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 107833 Nr: 1485-55.2015.811.0025

 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: VALTER RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

SILVANO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 
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OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 04 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16H00MIN, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 76: "Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

anterior para o dia 04 de abril de 2018, às 16h00min. Providencie a 

escrivania as intimações necessárias. Caberá ao advogado das partes 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos 

termos do art. 455, do CPC. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência de sua inquirição."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 107833 Nr: 1485-55.2015.811.0025

 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: VALTER RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

SILVANO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 04 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16H00MIN, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 76: "Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

anterior para o dia 04 de abril de 2018, às 16h00min. Providencie a 

escrivania as intimações necessárias. Caberá ao advogado das partes 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos 

termos do art. 455, do CPC. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência de sua inquirição."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 35680 Nr: 134-28.2007.811.0025

 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: MARIA JOELMA DA SILVA, VVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCF, MAGUINETE CARDOSO FIGUEIREDO, 

ADEILTON CHAVES FIGUEIREDO, ADEMIR FIGUEIREDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, PARA RETIRAR O 

OFÍCIO EXPEDIDO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000129-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

K. S. P. (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Juína (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000129-03.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DE JUINA, KAIQUY SILVA PADILHA, 

JULIANA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO 

DO MATO GROSSO VISTOS ETC. Trata-se de ação civil pública com 

pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público em desfavor 

do Estado de Mato Grosso e do Município de Juína-MT, visando o 

fornecimento contínuo de suplemento alimentar e de botton de alimentação 

ao menor Kaiquy Silva Padilha. Aduz o autor, em síntese, que o menor 

Kaiquy Silva Padilha nasceu com paralisia cerebral gravíssima e em 

decorrência disso possui diversos problemas de saúde. Afirma, que o 

infante vive na condição de acamado sem poder se alimentar sozinho e, 

necessita com urgência, do suplemento alimentar Aptamil Soia e de um 

botton de alimentação 18Fr/2,4cm. Alega ainda, que o suplemento e o 

botton são de uso contínuo e imprescindíveis para paciente manter-se 

alimentado e vivo, conforme relatório médico juntado aos autos. Pautado 

nesses argumentos, requer a concessão da tutela de urgência, nos 

moldes do artigo 300, do Código de Processo Civil. Com a inicial, vieram 

acostados os documentos que instruem o aludido pedido. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Primeiramente, consigno que, 

embora o artigo 2º, da Lei n.º 8.437/92 imponha a intimação prévia da 

Fazenda Pública em caso de pedido de antecipação de tutela, ante a 

extrema urgência da medida ora pleiteada, haja vista o risco de morte do 

paciente, entendo desnecessário tal procedimento. A concessão de tutela 

de urgência, conforme preceitua o artigo 300, § 2º, do Código de Processo 

Civil, é perfeitamente possível, desde que sejam relevantes os 

fundamentos da demanda e haja justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Para isso, devem concorrer dois requisitos legais, ou 

seja, 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, os documentos encartados nos autos comprovam que o menor 

Kaiquy Silva Padilha nasceu com paralisia cerebral gravíssima e devido a 

isso vive acamado e é alimentado com suplemento por meio de sonda. A 

priori, tenho que não há como dispensar tal tratamento ao paciente, eis 

que o receituário médico confirma o diagnóstico e a necessidade de 

fornecimento do suplemento alimentar e do botton. E, assim sendo, caso 

contrário, estaria sendo negado o direito de acesso a todos os meios de 

restabelecimento da sua saúde. Por todo o exposto, cediço é que, a 

Constituição da República, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos 

sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de 

garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e 

igualitário aos serviços necessários à sua proteção. Por sua vez, o artigo 

198 da mesma Carta estabelece que: “Art. 198. As ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: I – descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – participação da 

comunidade.” Ademais, o direito à saúde configura direito fundamental de 

segunda geração, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, os tratamentos 

hábeis à garantia de suas vidas, pressuposto da própria existência do 

Estado Democrático de Direito. Por todo o exposto, entendo que, em sede 

de cognição sumária, os documentos constantes nos autos são 

suficientes para demonstrar a probabilidade da existência do direito 

invocado pelo autor. Assim sendo, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

sem a notificação da parte contrária, para determinar a parte ré Estado de 

Mato Grosso e Município de Juína-MT, de forma solidária, a obrigação de 

fazer, consistente no fornecimento, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E 

OITO) HORAS, de SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL SOIA – 12 

LATAS/MÊS E UM BOTTON DE ALIMENTAÇÃO 18 FR/2,4CM A CADA 45 

(QUARENTA E CINCO) DIAS, conforme prescrição médica, tudo às custas 

do Poder Público, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) e, ainda, sob pena de bloqueio de verbas públicas para atingir tal 

finalidade. Ao tempo, determino também a parte ré, que forneça ao 

paciente Kaiquy Silva Padilha os demais tratamentos médicos, que se 

fizerem necessários para a manutenção da sua saúde. Intimem-se as 

partes rés, em caráter de urgência, da presente decisão e, através do 

mesmo mandado, CITE-SE aquelas, para eventualmente responderem esta 

demanda no prazo legal. Outrossim, considerando a urgência do presente 

caso e em virtude de que questões burocráticas internas não podem se 

sobrepor ao direito a vida, determino que após as devidas intimações, 

encaminhe-se cópia deste feito ao NAT - Núcleo de Apoio Técnico, por 

meio do malote digital, solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico 

sobre as questões clínicas relativas ao caso em testilha. Intime-se o Ilustre 

Representante do Ministério Público do teor desta decisão. SIRVA A 
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CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA E OFÍCIO. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Juína, 08 de fevereiro de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121052 Nr: 2024-84.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C DO NASCIMENTO BOUTIQUE ME, RODRIGO 

CORBOLIN DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIME-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO AGENDAMENTO 

DE AUDIÊNCIA PARA O DIA 26/03/2018 ÀS 14H10MIN NO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - CEJUSC DESTA COMARCA, 

NOS TERMOS DO R.DESPACHO ÀS FLS. 91.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81754 Nr: 1451-22.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DA CRUZ ALBARELLO, FÁBIO 

ADRIANO COELHO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 "DECISÃO Vistos em correição. Ante a manifestação de fl. 433, resolvo 

DESIGNAR a data de 4 de abril de 2018 às 15h00min para audiência de 

continuação da instrução processual. Intimem-se as testemunhas 

arroladas à fl. 19, com exceção de Janete de Carvalho da Silva e Roberto 

Guimarães Rosa, vez que estes já foram ouvidos em Juízo. Às 

providências."

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107381 Nr: 1302-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Código de rastreabilidade: 81120183159508

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 107381.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PONTES E LACERDA ( TJMT )

Data de Envio: 08/02/2018 19:05:20

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR A VÍTIMA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106523 Nr: 866-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIMAÇÃO DO ADDVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93932 Nr: 2121-89.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DONIZETE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 502), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando THIAGO DONIZETE 

DOS SANTOS, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-85.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. ALBA PISCINAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHIOGENES MORETTI NUNES (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente na pessoa de 

seu advogado para, em 05(cinco) dias, manifestar o que entender de 

direito tendo em vista o decurso de prazo da parte Executada.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 010/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, 

MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA 

DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA 

FORMA DA LEI;

 Considerando que o Sr. Horácio Cardoso Terra, Juiz de Paz Titular do 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, apresentou atestado médico de 90 

(noventa) dias a partir do dia 3/2/2018;

 Considerando que a senhora Carmem Aparecida Lisboa Viscadi da Silva, 

1ª Suplente de Juiz de Paz do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício desta 

Comarca encontra-se viajando para outro Estado;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a senhora CLAUDETE FÁTIMA QUINHONES, 2ª Suplente de 

Juiz de Paz do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício desta Comarca, para 

exercer as funções de JUÍZA DE PAZ daquela Serventia, no período de 

3/2/2018 a 3/5/2018, enquanto o Juiz de Paz titular estiver de licença 

médica.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça .

 Mirassol D’ Oeste, 7 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro
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PORTARIA Nº. 012/2018- CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que recentemente foi instalada nesta Comarca, a Central de 

Arrecadação e Arquivamento, vinculada a Central de Distribuição;

 Considerando a necessidade de servidores para atuação na referida 

Central de Arrecadação e Arquivamento;

 R E S O L V E :

 LOTAR a servidora Nilcéia Aparecida Castilho de Castilho, matr. 5495, 

Analista Judiciário, na Central de Distribuição desta Comarca.

 Esta portaria entra em vigor a partir de 8/2/2018, ficando revogada as 

disposições em contrário.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 8 de fevereiro de 2.018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 011/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, estará usufruindo 

compensatórias nos dias 15 e 16/2/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO, Técnica 

Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta 

Comarca, nos dias 15 e 16/2/2018.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 8 de fevereiro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30823 Nr: 1351-17.2008.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Cordeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Cordeiro dos Santos 

- OAB:

 Expeça-se mandado de penhora do veículo descrito à fl. 108 no endereço 

informado à fl. 127.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 06 de Fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247578 Nr: 1911-41.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAOL, JEOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre a proposta de acordo de fls. 26/27.

Após, vista ao Ministério Público Estadual para manifestação, nos termos 

do art. 178 do CPC.

Na sequência, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 07 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244516 Nr: 304-90.2017.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido 

Marques, Onofre de Souza Coelho-EPP, Onofre de Souza Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:MT-8.909, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - 

OAB:3057, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093

 Intimação dos Procuradores da parte requerida Onofre de Souza 

Coelho-epp, e Onofre de Souza Coelho da r. decisão de fls. 709 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como de que foram expedidas 

carta precatória para a Comarca de Cáceres -MT e Cuiabá-MT com a 

finalidade de inquirição de testemunhas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251682 Nr: 3939-79.2017.811.0011

 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: Itamar José Morais Luiz

 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:

 da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria designou a data 

02/04/2018 às 14h20min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 

7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166172 Nr: 2909-82.2012.811.0011

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBdM, LFdMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 Certifico e dou fé que, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 138, cujo o teor 

transcrevo: Em cumprimento ao Mandado de Citação e Intimação, nos 

autos supra, diligenciei no dia 21/11/2017, na Rua Almirante Tamandaré, 

bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e não encontrei o número 1.900, 

descrito no mandado, no dia 01/12/2017, diligenciei na Rua Francisco 

Botelho Neto n. 203, e fui informado pela vizinha Srª Izaura que reside na 

casa de n. 191 que quem reside no endereço acima é o Sr. Samuel, 

indaguei sobre o devedor e por ela fora dito que no outro endereço 

declinado no mandado sito Rua Francisco Botelho Neto n. 142 reside uma 

pessoa com nome de Everson. Em diligências realizadas nos dias 01/12, 

07/12 e 11/12/2017, DEIXEI DE CITAR o devedor EVERSON MARTINS 

FERNANDES, conforme informações dos vizinhos o devedor reside 

naquele endereço, no entanto, não o encontrei, eles suspeitam que o 

devedor encontra-se viajando, pois há dias que não o vê naquela 

residência. Em razão de férias concedida a este servidor, não há tempo 
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hábil para realização de mais diligências e devolvo a Central de Mandados. 

Dou fé. Mirassol D’Oeste, 12 de dezembro de 2017. Mário Rodrigues Lima 

Júnior, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 09 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255632 Nr: 5857-21.2017.811.0011

 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: AdLS, Suzelaine Maria de Lima Mello

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.32/33 bem como que 

esta Secretaria designou a data 23/03/2018 às 13hs para a realização da 

perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio 

do Forum desta Cidade e Comarca pelo perito, Dr.LUIZ CARLOS PIERONI - 

CRM Nº. 5330 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255789 Nr: 5924-83.2017.811.0011

 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: Nilton Jose Michalki

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.32/33 bem como que 

esta Secretaria designou a data 23/03/2018 às 13hs para a realização da 

perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio 

do Forum desta Cidade e Comarca pelo perito, Dr.LUIZ CARLOS PIERONI - 

CRM Nº. 5330 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237844 Nr: 1689-10.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da r. sentença de fl. 87, disponivel no site do TJMT, intime-se 

os Procuradores das partes sobre tal matéria. Diante do exposto, fica o 

Procurador da parte autora intimado sobre tal matéria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240343 Nr: 3068-83.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gramel Industria e Comércio de Cereais e Derivados 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se os Procuradores das partes a respeito da r. sentença de fl. 227, 

disponivel no site do TJMT. Sob o teor desta matéria fica o Procurador da 

parte requerente intimado para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247921 Nr: 2087-20.2017.811.0011

 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: Helena Lima de Andrade Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão para intimação do Procurador da parte autora, sob o teor da r. 

decisão de fls. 76, disponivel no site do TJMT. Sob está matéria fica este 

Procurador intimado para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

suas contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237823 Nr: 1681-33.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Sabatino Bejas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11.207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão para intimação do Procurador da parte autora, sob o teor da r. 

decisão de fls. 84, disponivel no site do TJMT. Sob está matéria fica este 

Procurador intimado para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar suas 

contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247046 Nr: 1640-32.2017.811.0011

 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: Mauricio Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11.207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte requerente sob o teor da r. decisão de 

fls. 59, disponivel no site do TJMT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26803 Nr: 801-56.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Reis Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Queiróz Teles - 

OAB:10.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora para pagar o débito no valor de R$ 

204,25, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 366 de 547



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248762 Nr: 2488-19.2017.811.0011

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdC, DLFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 41/42, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Diante do exposto, DECRETO a prisão civil do 

executado Eliseu da Silva Batista, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com 

fulcro nas disposições dos arts. 1.694 usque 1.696 do Código Civil, art. 

528, § 3º, do Novo Código de Processo Civil e 19 da Lei n.º 5.478/1968, 

em relação não apenas às prestações indicadas à fl. 25, mas também de 

todas as demais vencidas no curso da presente execução e até o efetivo 

pagamento.

 Determino ainda que seja expedida certidão de dívida para fins de 

protesto, nos termos no art. 517 do Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26803 Nr: 801-56.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Reis Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Queiróz Teles - 

OAB:10.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 363, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"À vista disso, HOMOLOGO o cálculo de fl. 

350, para que surtam seus efeitos, cuja atualização será realizada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na ocasião do pagamento 

por meio do RPV (Requisição de Pequeno Valor). DETERMINO que seja 

expedido ofício ao Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para que proceda ao pagamento das verbas por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou Precatório, conforme for o caso, 

fazendo-se o adimplemento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito, sendo desnecessária nova conclusão dos 

autos ao gabinete. N’outro giro, com relação ao pagamento dos honorários 

de sucumbência em favor do Estado de Mato Grosso, conforme fixado na 

sentença dos embargos à execução de fls. 342/345, intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso de recebimento, por 

meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; 

para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, 

certifique-se e expeça-se, desde, então, mandado de penhora e 

avaliação. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 

525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250691 Nr: 3375-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto City Ltda, Pereira da Silva & Ferreira da Silva 

Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, 

Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 Intimar o advogado Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaira de que seu 

pedido de fls. 1.171/1.172, INDEFIRO-O, porquanto o prazo a que alude o 

edital publicado em 06/12/2017 ainda se encontra em curso, sendo ainda 

perfeitamente possível ao credor Banco do Brasil S/A., manifestar-se no 

que entender cabível. Bem como intimá-lo ainda sobre a R. Decisão de fls. 

1238, cujo teor transcrevo:"Manuseando os autos, apurou-se que as 

credoras Caixa Econômica Federal – Caixa, Banco Bradesco S/A. 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – 

Sicredi Sudoeste MT/PA, manifestaram tempestivamente “objeção ao plano 

de recuperação” apresentado pelas recuperandas, às fls. 1.163/1.168, 

1.175/1.180, respectivamente. À vista disso, intimem-se as recuperandas 

para que indiquem data para a realização da assembleia-geral de 

credores, com a concordância do administrador judicial, em 15 (quinze) 

dias, de acordo com o art. 56 da Lei 11.101/05. Com relação ao pedido de 

fls. 1.171/1.172, INDEFIRO-O, porquanto o prazo a que alude o edital 

publicado em 06/12/2017 ainda se encontra em curso, sendo ainda 

perfeitamente possível ao credor Banco do Brasil S/A., manifestar-se no 

que entender cabível. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Mirassol 

D’Oeste – MT, 29 de janeiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251167 Nr: 3634-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermecado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda, Castelão SupermercadoLtda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:19002, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Jeferson Alex Salviato - 

OAB:236655, José Carlos Menegatti - OAB:12029, Marcus Vinicius 

de Carvalho Rezende Reis - OAB:1.623-A, MARIANA CERSOSIMO 

NUNES - OAB:38540, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714

 Intimar o advogado das requerentes a comparecer nesta secretaria para 

retirar o Edital para publicação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255337 Nr: 5743-82.2017.811.0011

 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: Edmar do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Cerqueira da Costa, Ecidimar Didone 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO DE FRANÇA - 

OAB:16096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 41, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do teor da certidão de fl. 40, intime-se a 

parte autora para que informe aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

endereço correto e atualizado dos requeridos para ser efetivada a 

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

façam-me conclusos. No mais, em razão da ausência de localização dos 

requeridos, suspendo, por ora, a sessão de conciliação/mediação outrora 

designada nos autos. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 153103 Nr: 671-08.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Crédito 

Financeiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior Cezar Pereira Egues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 153, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando o disposto no artigo 782, §3º do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado à fl. 152 para tanto, 

expeça-se ofício ao SERASA e ao SPC, determinando a inserção do nome 

do executado JUNIOR CEZAR PEREIRA em seus cadastros em virtude de 

débito que perfaz no valor de R$11.775,15 (Onze mil, setecentos e 

setenta e cinco reais e quinze centavos) oriundos deste processo. No 

mais, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos 

do artigo 921, III do Código de Processo Civil. Findado o prazo e nada 

sendo requerido, certifique-se e volvam-me conclusos. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197543 Nr: 3922-82.2013.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 210, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo em vista o manejo do recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional), 

conforme informado às fls. 193/207, MANTENHO a decisão objurgada de 

fls. 172/177, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a embasaram. 

Outrossim, comunique-se ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

acerca da manutenção da decisão, em sede de juízo de retratação. No 

mais, aguarde-se a comunicação quanto ao eventual recebimento de 

efeito ativo ao recurso para providências necessárias neste Juízo. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250691 Nr: 3375-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto City Ltda, Pereira da Silva & Ferreira da Silva 

Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, 

Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 Intimar o advogado das requerentes para que indiquem data para a 

realização da assembleia-geral de credores, com a concordância do 

administrador judicial, em 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 56 da Lei 

11.101/05.Bem como intimá-lo ainda sobre a R. Decisão de fls. 1238, cujo 

teor transcrevo:"Manuseando os autos, apurou-se que as credoras Caixa 

Econômica Federal – Caixa, Banco Bradesco S/A. Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, 

manifestaram tempestivamente “objeção ao plano de recuperação” 

apresentado pelas recuperandas, às fls. 1.163/1.168, 1.175/1.180, 

respectivamente. À vista disso, intimem-se as recuperandas para que 

indiquem data para a realização da assembleia-geral de credores, com a 

concordância do administrador judicial, em 15 (quinze) dias, de acordo 

com o art. 56 da Lei 11.101/05. Com relação ao pedido de fls. 1.171/1.172, 

INDEFIRO-O, porquanto o prazo a que alude o edital publicado em 

06/12/2017 ainda se encontra em curso, sendo ainda perfeitamente 

possível ao credor Banco do Brasil S/A., manifestar-se no que entender 

cabível. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Mirassol D’Oeste – MT, 29 

de janeiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255721 Nr: 5887-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 57, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Primeiramente, processem-se os autos em 

SEGREDO DE JUSTIÇA, nos termos do art. 189, II, CPC. Intimem-se as 

partes para comparecerem pessoalmente a Oficina de Pais e Filhos, bem 

como para que tragam seus filhos a partir de 06 (seis) anos de idade, 

inclusive os adolescentes até 18 (dezoito) anos, para participarem 

conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 09 de março de 

2018, às 13h00 à 17h30min, no edifício do Fórum desta Comarca. Com 

relação ao trabalho neste dia será expedido declaração de dispensa por 

este Juízo, se necessário.

 Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30685 Nr: 1253-32.2008.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thiago Pereira da 

Silva - OAB:221022/0

 Código. 30685.

O exequente, às fls. 82, informou que a inscrição da Dívida Ativa fora feita 

indevidamente, requerendo, portanto, a extinção sem resolução do mérito 

face à extinção do título executivo.

 Analisando-se detidamente os documentos anexados de fls.82/83, 

infere-se que o débito principal foi extinto.

 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, sem resolução do 

mérito, em face da extinção total da dívida, com supedâneo no art. 924, III, 

do Novo Código de Processo Civil.

Isento o polo ativo da ação de custas e despesas processuais na forma 

da Lei Estadual nº. 7.603/01.

 Após o transito 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. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste, 5 de abril de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256335 Nr: 212-78.2018.811.0011

 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: Cinthia Gracielli de Oliveira, KCdOG

 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:

 Intimar a advogada da parte autora sobre a R. Decisão de fls. 23/24, cujo 

dispositivo transcrevo:"...CITE-SE a parte requerida, mediante remessa 

virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171734 Nr: 4231-40.2012.811.0011
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Ecomonica Federal CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309, Juel Prudencio Borges - OAB:3838, Paola 

Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O, Sandro Martinho 

Tiegs - OAB:MT- 8423

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca dos 

documentos de fls. 79/80, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233603 Nr: 3974-10.2015.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Morgado, Samuel Antonio Greve Morgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volkswagen, Banco Volkswagen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133-OAB/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627, Fernando Davanso dos Santos - OAB:12574 oabsp, 

Leonardo Platais - OAB:160435 OAB/RJ, RENATO JOSÉ CURY - 

OAB:154351, Thiago Conte Lofredo Tedeschi - OAB:190008 OAB/RJ

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. Decisão de fls. 290, a fim 

de que se manifeste quanto ao pedido de extinção do feito formulado pelo 

requerido à fl. 284, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, 

que o silêncio será interpretado como anuência ao pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233159 Nr: 3701-31.2015.811.0011

 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: Edil de Almeida Lara, Neidecir Marli Adário Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 422, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256608 Nr: 337-46.2018.811.0011

 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: Luzia Clara Ferreira de Souza

 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:

 Intimar a advogada da autora sobre a R. Decisão de fls. 36/38, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256001 Nr: 38-69.2018.811.0011

 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: Silvana Gonçalves Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor sobre a R. Decisão de fls. 42/44, cujo teor 

transcrevo:"...Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, 

mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 

1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do 

disposto no artigo 231 do NCPC...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117194 Nr: 2697-32.2010.811.0011

 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: Leonardo Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da 

Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177342

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256005 Nr: 42-09.2018.811.0011

 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: José Estevão Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor sobre a R. Decisão de fls. 29/30, cujo teor 

transcrevo:"...CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 139778 Nr: 3040-91.2011.811.0011

 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: João Dormini Poquiviqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mobilia Eletromóveis, Amadeu Favato, CBI 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO MOREIRA DIAS - 

OAB:7.582, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, PATRICIA BARRETO - 

OAB:RJ 107.398

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 166, cujo 
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teor/dispositivo transcrevo:"Revogo o despacho de fl. 165, uma vez que 

fora lançado equivocadamente. Defiro o pedido de fl.163, para tanto, 

oficie-se a Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação do 

numérico depositado à fl. 124. Na sequência, expeça-se alvará de 

liberação em espécie em nome da parte autora. Ao arremate, em nada 

mais sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244922 Nr: 498-90.2017.811.0011

 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: Domingos Saraiva de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A, Estado de Mato Grosso - Coord. de 

Política Habitacional da Secretaria de Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gonçalves Da Silva - 

OAB:24344/0, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, Taís Sterchele 

Alcedo Ambrósio - OAB:194073

 Intimar o advogado da parte requerida JBS S/A para apresentar razões 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 121614 Nr: 141-23.2011.811.0011

 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: Edma Soares de Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V. Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, José Paulo de Assunção - 

OAB:12.060, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 198, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233727 Nr: 4040-87.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Silva de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236662 Nr: 1068-13.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia Cristiane Silveira Santos, Adalice Antonia de 

Paula Calossa, Maria Eliane Silveira Dall Agnol, Ana de Jesus Galhardo da 

Silva, Luzia Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 174, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235026 Nr: 170-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gazuncred S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selmo Carvalho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Ferreira de Resende 

Filho - OAB:68.204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos, uma vez 

que fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228439 Nr: 996-60.2015.811.0011

 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: Verônica Andreia Oliveira Andre da Silva, Rosana do 

Carmo de Fascio, Simone Gonsalina Soares, Cleuza Xavier Da Silva, 

Elizabete Lucena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 258, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8973 Nr: 1212-12.2001.811.0011

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Aparecida de Freitas, Antonio Camilo

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237512 Nr: 1531-52.2016.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEPB, JPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariáh Carvalho Queiroz Lima 

Oliveira - OAB:26688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250993 Nr: 3540-50.2017.811.0011

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255980 Nr: 24-85.2018.811.0011

 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: Luiz Carlos da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a R. Decisão de fls. 57/58, cujo 

dispositivo transcrevo:"...CITE-SE a parte requerida, mediante remessa 

virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Apresentada a peça contestatória, certifique-se a 

tempestividade e na sequência, dê-se vista dos autos a parte autora para, 

querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255324 Nr: 5732-53.2017.811.0011

 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: Bento Mandes Matias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a R. Decisão de fls. 50/52 cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256194 Nr: 138-24.2018.811.0011

 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: Ivete Aparecida Gasparelo Volpato

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar oadvogado do autor sobre a R. Decisão de fls. 41, cujo dispositivo 

transcrevo:"... CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 21314 Nr: 1427-46.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dalira Ferreira da Maia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes - OAB:10.904, Jair 

Roberto Marques - OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado constituído nos autos para que se manifeste acerca 

da petição de fl. 287, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249722 Nr: 2923-90.2017.811.0011

 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 Rodrigues de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 53, cujo 

dispositivo transcrevo:"Em atendimento a decisão exarada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em que afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, determinando a suspensão de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos que versam acerca da questão 

delimitada neste autos e que tramita no território nacional, SUSPENDO a 

presente ação até ulterior deliberação da Instância Superior. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242843 Nr: 4290-86.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizaine Rodrigues Sonembergue Sant

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente para informar o atual e correto 

endereço do requerido, tendo em vista que a correspondência foi 

devolvida pelo correio, constando endereço insuficiente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240695 Nr: 3268-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Moreira de Castilho - 

OAB:8287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

cálculo juntado às fls. 79/80, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239236 Nr: 2378-54.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Cássia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 160, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 70 Nr: 185-33.1997.811.0011

 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): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 
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Mir.D'Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A, Sérvio Túlio 

Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Elias Mubarak Júnior - OAB:120.415, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6173/MT, Mario Eduardo Marquardt - OAB:10915-A

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3394 Nr: 253-17.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256586 Nr: 328-84.2018.811.0011

 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: Maria de Jesus Pereira de Souza

 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:

 Intimar a advogada da parte autora sobre a R. Decisão de fls. 53/55, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157460 Nr: 2378-93.2012.811.0011

 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: Cícero Aparecido Rodrigues Vitorino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 141, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170745 Nr: 3900-58.2012.811.0011

 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: Valdir Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca dos 

documentos de fls. 216/223, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32813 Nr: 3253-05.2008.811.0011

 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: Lúcia Maria Maximiano de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251374 Nr: 3760-48.2017.811.0011

 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: Sidnei Francisco Lins, Maria Ivone Contardi Parra Lins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino & Paulino Ltda, Diogo Francisco Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 194128 Nr: 3354-66.2013.811.0011

 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: João Ferreira Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste sobre o 

prosseguimento no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256094 Nr: 96-72.2018.811.0011

 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: Valmir Domingues Raimundo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as advogadas do autor sobre a R. decisão de fls. 30/32, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC...."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256400 Nr: 236-09.2018.811.0011

 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: João Martiniano de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a R. Decisão de fls. 23, cujo dispositivo 

transcrevo:"...CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC...."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30685 Nr: 1253-32.2008.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thiago Pereira da 

Silva - OAB:221022/0

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 103, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se que à fl. 78 fora realizada 

restrição veicular, informo às partes que solicitei a baixa do gravame pelo 

sistema RENAJUD, conforme extrato em anexo, em razão do adimplemento 

da obrigação, consoante informado à fl. 82. Noutro giro, tendo em vista 

que esta era a última providência a ser tomada por esse Juízo, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30730 Nr: 1389-29.2008.811.0011

 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: Ivete Ferreira Beijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Beijo, Luciano da Silva Beijo, José 

Manoel da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:MG / 82.361, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:46.304 -MG, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Intimar os advogados das partesrequeridas sobre o r. despacho de fls. 

293, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos do 

Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232910 Nr: 3554-05.2015.811.0011

 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: Hamilton Sessin, Marcus Joaquim Marcel de Almeida 

Carvalho Simões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A., Jair Roberto Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

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

OAB:8.969 -B, LOUSE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8123

 Intimar os advogados das partes requeridas para querendo, no prazo 

legal, ofertem as contrarrazões ao recurso interposto pelo autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 4318 Nr: 1555-76.1999.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Ostelac Ltda, JOSE ROBERTO DOS 

SANTOS, EDILENE SILVA NEVES DOS SANTOS, Paulo Afonso Macedo 

Brito, Robson José Simão, ROSA VIEIRA DE SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Gonçalves Pichinin - 

OAB:2337-B

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 312, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante do teor da sentença 

proferida nos embargos de terceiro apenso, intime-se o exequente para 

que indique outros bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo 

Civil. Traslade-se cópia da sentença proferida nos autos apenso para 

estes autos. Intime-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250439 Nr: 3231-29.2017.811.0011

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 198534 Nr: 4315-07.2013.811.0011

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAD, RCD, CDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alexandre 

Maiorquim - OAB:8278

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 194, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do teor da certidão de fl. 193, em que 

informa que os veículos adjudicados já foram entregues ao procurador 

constituído nos autos, intime-se os exequentes para que propulsione o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos 

do art. 921, III do CPC.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249978 Nr: 3038-14.2017.811.0011

 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 Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tropical Comércio de Gás e Água Mineral Ltda 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeferson Alex Salviato - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 130, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a restrição 

realizada à fl. 73, consigno que solicitei a baixa do gravame pelo sistema 
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RENAJUD, conforme extrato em anexo.

Noutro giro, tendo em vista que esta era a última providência a ser tomada 

por esse Juízo, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141873 Nr: 3389-94.2011.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvecio José da Silva, Solange Maria de 

Oliveira

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

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Douglas Alves da Cruz - OAB:5059

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 169, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fls. 167/168 

para determinar a suspensão do processo, pelo prazo de 1(um) ano, com 

supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo Civil e 40 da Lei 

6830/80. Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do 

exequente, arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal. 

Intime-se."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-26.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação do 

advogado da parte autora para que junte a petição informada pelo Id. 

11469332, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que não consta o arquivo 

em PDF nos autos. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 09 de 

fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11607534 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 18 de Abril de 2018 às 15:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-94.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAISE SOUZA DALMORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Considerando que restou infrutífera a diligência deferida, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, nos termos 

da R. Decisão de ID. 10414525.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-07.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BASILIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO JOSE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCONI DE SANTANA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11711882 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 09 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000159-17.2017.8.11.0011 EXEQUENTE: VALERIA LIMA - ADVOCACIA 

ASSOCIADA EXECUTADO: MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA 

Vistos. Defiro o pleito de ID n º 11521178, considerando a informação de 

que o requerido pode ser encontrado no endereço já informado nos autos, 

fornecido inclusive por sua genitora, determino a expedição de mandado. 

Ademais, caso reste inexitosa a citação, ante a fundada suspeita de que o 

requerido está a se ocultar dolosamente, como alegado pela parte autora, 

DETERMINO que se proceda a citação POR HORA CERTA do requerido, 

desde que atendido os requisitos do art. 252, Código de Processo Civil, 

quais sejam, o citando deve ser procurado em sua residência, por três 

vezes; deve o oficial de justiça suspeitar que o réu está se ocultando, com 

a descrição das circunstâncias que o levaram a crer nessa situação de 

fato. Caso reste infrutífera, AO exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol 

D’oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-26.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GONCALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, nos termos da R. Decisão de Id. 11139493.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-02.2017.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000160-02.2017.8.11.0011 EXEQUENTE: VALERIA LIMA - ADVOCACIA 

ASSOCIADA EXECUTADO: MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA 

Vistos. Defiro o pleito de ID n º 11521055, considerando a informação de 

que o requerido pode ser encontrado no endereço já informado nos autos, 

fornecido inclusive por sua genitora, determino a expedição de mandado. 

Ademais, caso reste inexitosa a citação, ante a fundada suspeita de que o 

requerido está a se ocultar dolosamente, como alegado pela parte autora, 

DETERMINO que se proceda a citação POR HORA CERTA do requerido, 

desde que atendido os requisitos do art. 252, Código de Processo Civil, 

quais sejam, o citando deve ser procurado em sua residência, por três 

vezes; deve o oficial de justiça suspeitar que o réu está se ocultando, com 

a descrição das circunstâncias que o levaram a crer nessa situação de 

fato. Caso reste infrutífera, AO exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol 

D’oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-69.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento, nos termos da R. Decisão de Id. 11077558.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000048-33.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON TEIXEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENY VIEIRA DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

MIRASSOL D´OESTE JUIZADO ESPECIAL EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 

SENTENÇA PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS AUTOS N.º ExTiEx 

1000048-33.2017.8.11.0011 PARTE AUTORA: GERSON TEIXEIRA RAMOS 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA: SUELLEN MENEZES BARRANCO 

PARTE REQUERIDA: GENY VIEIRA DE CARVALHO – ME, inscrita no CNPJ: 

00.447.894/0001-62, localizada à Avenida Anibal de Toledo, 1426, Centro, 

Poconé – MT. VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 8.997,99 (oito 

mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima qualificada, do 

inteiro teor da R. Sentença constante do ID.10606972 dos presentes 

autos, bem como, para que, comprove o cumprimento da obrigação 

imposta, totalizando a quantia de R$ 8.997,99 (oito mil, novecentos e 

noventa e sete reais e noventa e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos 

termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE)., tudo 

em conformidade com a R. Decisão constante do ID. 10421023, a qual 

passo a transcrever: “Vistos. Intimem-se a parte executada, via edital, 

para comprovar o cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos 

termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE).Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, intime-se a 

exequente para pugnar o que de direito. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018.Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito.” Eu, Ordalice Barbizani Pereira, Técnico 

Judiciário, digitei. Mirassol D´Oeste- MT, 9 de fevereiro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000048-33.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON TEIXEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENY VIEIRA DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000048-33.2017.8.11.0011 EXEQUENTE: GERSON TEIXEIRA RAMOS 

EXECUTADO: GENY VIEIRA DE CARVALHO - ME Vistos. Intimem-se a 

parte executada, via edital, para comprovar o cumprimento da obrigação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, intime-se a 

exequente para pugnar o que de direito. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 151534 Nr: 19514-44.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodimar Marcos Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB:

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao advogado para que no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar acerca do cálculo de pena

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236364 Nr: 917-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Soares de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 236364

 Vistos, etc.

Considerando que a espingarda apreendida nos autos já possui laudo 

pericial, conforme juntado às fls. 37/39, declaro o perdimento da arma e 

munições apreendidas às fls. 35, devendo ser remetidos ao Comando do 

Exército, consoante art. 25 da Lei nº 10.826/03 e art. 1.479 da CNGC, nos 

termos do Provimento nº 05/2017- CGJ, o qual dispõe sobre o depósito e 

destinação legal de armas e munições apreendidas nas dependências das 

unidades judiciárias.

Procedidas às determinações acima, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum
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Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 143823

Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: ELISANGELA DA SILVA SANTOS

Advogado(s): -

Requerido: SIDNEI STONA

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Nova Mutum para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 08/03/2018 às 14:00

Endereço: Rua das Helicônias, 444 - N - Jardim das Orquídeas - CEP : 

78.450-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54427 Nr: 1910-98.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Buffet Ltda Me (Leo Buffet), Leonora 

Herming dos Santos Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Exequente, por seu advogado, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 61/65, para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de 

fl. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 6348 Nr: 10-37.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Pedro Tonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-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, para 

cumprimento com a finalidade de efetuar a intimação da parte Executada 

da penhora efetuada (termo de penhora). Outrossim, procedo a 

INTIMAÇÃO também para que efetue a retirada da carta precatória para 

sua devida distribuição na Comarca de Bagé/RS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72750 Nr: 1268-91.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francis Adriano Di Domenico - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrolar Imobiliária Corretora de Imóveis e 

Incorporadora Ltda. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. , requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78531 Nr: 1831-51.2014.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Norte Transportes Ltda, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-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, para 

cumprimento do mandado de citação, bem como sua INTIMAÇÃO para 

efetuar o preparo da carta precatória expedida nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90603 Nr: 312-70.2016.811.0086

 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: Jandira da Costa Lima, Gumercindo Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Terezinha Niederke, Aloisio Diehl

 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: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. , requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109084 Nr: 5519-16.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Mattos Representação Agrícola, Rafael 

de Mattos Nogueira, Wanderson Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40696 Nr: 37-68.2009.811.0086

 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 Claudio Nied, Dulce Nied

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrafértil Colonizadora Imobiliária Ltda, 

VICTOR HUGO ROZA, MONIQUE HOFFMANN ROZA, Ciro Marcial Roza 

Júnior, THAÍS MISTURA PAZA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT, Luiz Gustavo Fernandes - OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das informações de fls. 279/280, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84594 Nr: 1746-31.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DUARTE DE OLIVEIRA, LEANDRO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. , requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106902 Nr: 4396-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Norberto Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. , requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25837 Nr: 608-15.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Odair 

Tiritan, Ana Cláudia Sozin Tiritan, Elso Vicente Pozzobon, Luciana das 

Mecês Koehler, Davi Koehler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Délcio Antônio de Oliveira - 

OAB:MT 4050-B

 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 Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107134 Nr: 4524-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Paier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:MT 7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça (vide certidão de fls. 16), no valor de 

R$75,00 (setenta e cinco reais), mediante emissão de guia através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito em favor de 

RICARDO ANTONIO VIEIRA, nos termos do Provimento nº 007/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108608 Nr: 5277-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHOPPING SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANE CARDOSO PONTE, Barry' s Comércio 

de Equipamentos de Informática LTDA, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça (vide certidão de fls. 31), no valor de 

R$75,00 (setenta e cinco reais), mediante emissão de guia através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito em favor de 

RICARDO ANTONIO VIEIRA, nos termos do Provimento nº 007/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85808 Nr: 2436-60.2015.811.0086

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.219 e 1.220 da CNGC, 

impulsiono estes autos à expedição de matéria para a imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que retire o 

edital na Secretaria da Primeira Vara, para publicação, dando cumprimento 

ao que determina o artigo 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81659 Nr: 4430-60.2014.811.0086

 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: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Magnoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.219 e 1.220 da CNGC, 

impulsiono estes autos à expedição de matéria para a imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que retire o 

edital na Secretaria da Primeira Vara, para publicação, dando cumprimento 

ao que determina o artigo 257 do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85808 Nr: 2436-60.2015.811.0086

 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: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO BUENO, Filiação: Sem 

Informações e Sem Informações, brasileiro(a), natural de Sem 

Informações-, sem informações. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 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, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: "...Relata a parte autora possuir com ânimo de 

proprietária, há mais de 27 anos, de forma mansa e pacífica, o IMÓVEL 

RURAL COM ÁREA DE 436,7571 HA, QUE CORRESPONDE A UMA PARTE 

DA FAZENDA PAPAGAIO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - 

MT..."

Descrição do Imóvel Usucapiendo: IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 

436,7571 HA, QUE CORRESPONDE A UMA PARTE DA FAZENDA 

PAPAGAIO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT

Despacho/Decisão: Vistos etc I - Preenchidos os requisitos legais, recebo 

a inicial; II- CITE-SE o requerido, as pessoas em cujo nome estiver 

transcrito o imóvel, com o prazo de 30 dias, os confinantes e os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (Código de Processo 

Civil, Arts. 942 e 232, IV), por edital, com as observâncias e cautelas de 

praxe. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - 

EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE 

PEDIDO ESPECÍFICO PARA CITAÇÃO POR EDITAL - RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO, SENTENÇA ANULADA. Se a parte cumpre o disposto no 

artigo 232, incisos I e II do Código de Processo Civil e demonstra que o réu 

está em lugar ignorado, levando-se ainda em consideração a certidão 

lavrada pelo Senhor Oficial de Diligências, inexistindo qualquer desídia da 

parte e sim ausência de apreciação de requerimento especifico pelo juiz 

de piso, é de se anular a sentença que extingue o pleito sem julgamento do 

seu mérito e determinação para que a citação seja feita através de edital. 

(TJ/MT Ap, 43642/2010, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/06/2010, Data da publicação no 

DJE 30/06/2010) III - Decorrido in albis o prazo, certifique-se e desde já, 

nos termos do que dispõe o Art. 9º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial ao requerido a Defensoria Pública, com 

legitimidade para representá-lo nos autos, para contestar a ação no prazo 

legal. IV - Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na 

causa a União, o Estado e o Município (Art. 943), encaminhando-se a cada 

ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram; V - Com fulcro no 

Art. 944, do Código de Processo Civil, intime-se, oportunamente, o parquet, 

observado o disposto no Art. 83, I, do mesmo codex; V- Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. 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, Ana Rita C. Buchmann, 

digitei.

Nova Mutum, 09 de fevereiro de 2018

Milene Arissava Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101185 Nr: 910-87.2017.811.0086

 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: ROMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edneia Silvana Gonçalves - 

OAB:12320/MT, Edson Machado Barreto - OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Todavia, em sede de cognição sumária, não é possível aferir os 

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

risco ao resultado útil do processo, tampouco qualquer das hipóteses 

elencadas no artigo 311 do CPC.Deferir a antecipação de tutela desta 

natureza sem que seja realizada a oitiva da parte contrária previamente é 

temerário, haja vista que o direito ao contraditório e a ampla defesa do 

requerido pode ser objeto de cerceamento.Ademais, deve ser evidenciado 

nos autos que as dívidas contraídas o foram em benefício do casal, de 

maneira que entendo imprescindível que se aguarde a fase instrutória, 

com a produção de provas por autora e requerido.Assim, ausentes os 

requisitos do artigo 300 e do artigo 311 do Diploma Adjetivo Civil, INDEFIRO 

o requerimento para concessão da antecipação de tutela formulado pela 

requerente.Por consequência, RECEBO a petição inicial, vez que se fazem 

evidentes os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo 

Civil.Citem-se as requeridas, no endereço declinado na inicial para, 

querendo, contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 15 (quinze) dias, acompanhada de documentos 

e rol de testemunhas, se for o caso, consignando no mandando as 

advertências do artigo 344 do CPC. Ante o preconizado pelo artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 20/04/2018, às 14 h 00 

min, de modo que o prazo para apresentação de contestação se iniciará a 

partir da data da audiência.Requisite-se o requerido JOSÉ MACHADO 

FERNANDES à Direção da Cadeia Pública de Nova Mutum, para que 

compareça ao referido ato, acompanhado de seu advogado.Após, caso 

na contestação seja alegado pelas requeridas qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se a autora para, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a 

produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.Em seguida, 

c o n c l u s o s . P r o c e s s e m - s e  o s  a u t o s  e m  s e g r e d o  d e 

justiça.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 97388 Nr: 4694-09.2016.811.0086

 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: Lucinéia Salvador

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade a 

trabalhador rural promovida pela requerente LUCINÉIA SALVADOR, em 

face do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

A petição inicial foi recebida às fls. 59/60, deferindo os benefícios da 

gratuidade da justiça;

O requerido foi devidamente citado em 23/01/2017 (fls. 60-v), e 

apresentou contestação às fls. 61/65, alegando preliminarmente apenas a 

incidência da prescrição quinquenal das parcelas de benefício, sem alegar 

outras matérias preliminares ao conhecimento do mérito, pugnando pela 

improcedência da pretensão da autora.

Juntou documentos de fls. 66/79.

Às fls. 70/77 a parte autora apresentou impugnação, postulando pela 

procedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não incide no caso a 

prescrição quinquenal de qualquer parcela de benefício de aposentadoria 

rural por idade.

Ademais, não foram alegadas outras matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito na presente ação previdenciária, de modo que 

DOU O FEITO POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária e a implementação do requisito etário.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 / 05 

/ 2018, às 14 h 00 min para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.

Intimem-se a requerente e o requerido para indicarem a qualificação das 

testemunhas que desejam ouvir no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, § 4°, do Código de Processo Civil.

Ressalto que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73016 Nr: 1542-55.2013.811.0086

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PARA APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL proposta 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT em 

desfavor do infante MARIA HELENA ANDRADE DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos.

Da análise dos autos, verifica-se que o adolescente atingiu 21 anos em 

06/11/2017.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Considerando que a adolescente Maria Helena Andrade dos Santos 

alcançou a maioridade, entendo que a aplicação de quaisquer das 

medidas socioeducativas não alcançaria o escopo de recuperação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o que demonstra evidente a 

ausência do interesse de agir superveniente.

Pelo exposto, DECLARO a perda de interesse na pretensão educativa do 

Estado em relação a adolescente Maria Helena Andrade dos Santos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e 

arquive-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Comunique-se à Autoridade Policial.

Ciência ao Ministério Público.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75226 Nr: 3781-32.2013.811.0086

 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: Augusto Cesar Canavarros da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

consignou expressamente em seu recurso de apelação interposto às fls. 

111/113 que, caso a parte autora concordasse que a correção monetária 

e os juros fossem computados na forma do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997 a 

autarquia desistiria do recurso, o autor informou às fls. 116 que 

concordava com a autarquia previdenciária.

Sendo assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso de apelação de fls. 

111/113 por parte do INSS.

Portanto, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 102/110 e 

intime-se a parte autora para dar início à fase de cumprimento de 

sentença.

Não executado o título judicial no prazo legal, remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77004 Nr: 588-72.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.Comércio de Ferro e Aço Ltda - ME, Glaucio 

Roberto Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Costa Pereira, Marmoraria 

Bahia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Do compulso dos autos, verifico que até a presente data o cumprimento de 

sentença apresentado às fls. 71/75 não foi recebido, assim anulo todos os 

atos processuais praticados após o trânsito em julgado da sentença.

 No mais, RECEBO o cumprimento de sentença apresentado às fls. 71/75, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil, no qual pleiteia o recebimento dos honorários advocatícios 

fixados na sentença.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Retifique-se o procedimento na capa dos autos.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 82758 Nr: 628-20.2015.811.0086

 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: Francisca de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane de Oliveira - 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:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de pensão por morte, promovida pela 

requerente FRANSCISCA DE SOUZA ALMEIDA, em face do requerido 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados 

nos autos.

A petição inicial foi recebida às fls. 38, sendo que foi indeferido o 

requerimento para concessão da antecipação de tutela à requerente e 

designada audiência de instrução e julgamento.

O requerido foi devidamente citado em 02/04/2015 (fls. 39-v), e 

apresentou contestação às fls. 42/45, sem alegar matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito, pugnando pela improcedência da pretensão da 

autora.

Juntou documentos de fls. 46/49.

Às fls. 51, a autora pugnou pela suspensão do andamento processual.

Às fls. 52/53 a parte autora apresentou impugnação, postulando pela 

procedência da ação.

Em seguida, ás fls. 58 foi deferido o requerimento de suspensão, sendo 

que às fls. 67 o causídico da parte autora informou o novo endereço desta 

e requereu a intimação da requerente.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não foram alegadas 

matérias preliminares ao conhecimento do mérito na presente ação 

previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

dependente econômica do filho Anderson de Souza Almeida, falecido em 

30/11/2013 e a qualidade de segurado do de cujus.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 / 05 

/ 2018, às 13 h 30 min para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.

Intimem-se a requerente e o requerido para indicarem a qualificação das 

testemunhas que desejam ouvir no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, § 4°, do Código de Processo Civil.

Ressalto que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43559 Nr: 2944-16.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Miguel de Souza, Edson Machado Barreto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 O INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 

146/147, trazendo anexos os cálculos de fls. 148/150, sendo que às fls. 

152 a parte autora manifestou sua concordância.

Assim, considerando a concordância da parte exequente com os cálculos 

apresentados pelo executado, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

INSS às fls. 148/150, equivalente a R$ 34.901,06 (trinta e quatro mil, 

novecentos e um reais e seis centavos), para que surta seus efeitos 

legais.

Outrossim, considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 2º, inciso I, da 

Resolução nº. 438 do Conselho da Justiça Federal, de 30/05/2006, 

DETERMINO a expedição de requisição de pequeno valor – RPV – no valor 

de R$ R$ 34.901,06 (trinta e quatro mil, novecentos e um reais e seis 

centavos), em favor do advogado da parte autora, em duas vias, que 

serão encaminhadas simultaneamente, ao Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal Regional Federal em Brasília – DF, e à entidade devedora, in casu, 

o INSS.

Consigno ainda que após a liberação dos valores, o causídico deverá 

comprovar nos autos que a parte requerente recebeu efetivamente os 

valores que lhe eram devidos.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78621 Nr: 1893-91.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Eloiza Cristina Castelan, Marlon 

Cristiano Buss, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De proêmio, no que tange ao pedido de busca de endereço dos 

executados Adir Freo e Eloiza Cristina Castelan, 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.Assim, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço da 

parte executada ou comprovar que tentou localizar o endereço, sob pena 

de extinção.No mais, defiro a expedição de mandado de constatação para 

verificar sobre a existência do penhor cedular registrado no contrato, qual 

seja, 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja 60kg, da safra 2011/2012, 

oriundos da fazenda poço encantado, com área de 3.006 hectares, 

situado em Primavera do Leste/MT, resitada sob o nº 8.821, Livro B, folha 

090, na data de 05/07/2011, a ser entregue na Bunge Alimentos S/A, 

rodovia BR 070, km 283 em Primavera do Leste.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79249 Nr: 2484-53.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Albertina Novelli Mognon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o requerimento da parte exequente às fls. 128, nos termos do art. 

535 do CPC, intime-se o INSS para se manifestar sobre o pedido para 

expedição do valor incontroverso no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo 

que, não havendo impugnação, serão observadas as regras do § 3°, 

incisos I e II, do artigo 535, do Novo Código de Processo Civil.

Certifique-se o decurso do prazo.

Não sendo impugnada a presente execução e ante a inexistência de óbice 

legal para expedição de requisições de pequeno valor pela Justiça 

Estadual, máxime nas Comarcas em que não há Seção Judiciária Federal, 

requisite-se o pagamento ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que proceda à 

retificação na capa dos autos referentes ao procedimento de cumprimento 

de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82649 Nr: 558-03.2015.811.0086

 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: Vangel Alves de Souza

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

 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: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Ante o falecimento do requerente informado às fls. 96/104, defiro a 

habilitação da companheira do de cujus, Sra. Zilma Josefa da Rocha e do 

filho do de cujus, Rafael Dias de Sousa no polo ativo, nos termos do artigo 

110, do Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se os herdeiros habilitados no polo ativo para promoverem 

o cumprimento de sentença no prazo legal.

Após decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25177 Nr: 28-87.2001.811.0086

 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: Vitélio Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Costa Beber (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708

 Vistos.

Considerando que as assinaturas dos causídicos Raul Sartori e Jean 

Carlos Sartori no petitório de fls. 305/307 são cópias, determino a 

intimação destes para que assinem a citada peça.

 Após, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71109 Nr: 3638-77.2012.811.0086

 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: Nivaldo Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Ante a certidão de fls. 253, REVOGO a nomeação de fls. 231 e NOMEIO 

como perito médico o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, podendo ser 

localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim das 

Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, sendo 

que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a 

realização da perícia.

A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude da especialização do 

profissional, bem como pelo fato de que é o único médico desta Comarca 

cadastrado no referido sistema.

Nos termos do artigo 465, inciso III, do Código de Processo Civil, intimem-se 

as partes para apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos.

 Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

 Após o decurso de prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73193 Nr: 1713-12.2013.811.0086

 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: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando V. Mesquita Char - 

OAB:MT 16.243-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73192 Nr: 1712-27.2013.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando V. Mesquita Char - 

OAB:MT 16.243-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Vistos.

Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

sobre a carta precatória devolvida às fls. 50/56.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95247 Nr: 3219-18.2016.811.0086

 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: Patricia Nazare Barroso da Silva, Vivaldino Gomes dos 

Santos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 42147 Nr: 1507-37.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 231/232.

Expeça-se o alvará de liberação dos valores referentes à importância de 

R$ 5.402,89 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e nove 

centavos) e mais R$ 537,86 (quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e 

seis centavos), aos causídicos da parte exequente.

Proceda-se à transferência das importâncias para a conta bancária 

indicada às fls. 232.

Após a liberação, intime-se o causídico da exequente para comprovar nos 

autos que repassou a ela os valores concernentes aos pagamentos 

atrasados e retornem os autos conclusos para extinção.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43687 Nr: 3122-62.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanete Correa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86380 Nr: 2748-36.2015.811.0086

 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: Jose Henrique de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339, 

Maurício de Carvalho - OAB:OAB/MT 10052a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Apesar de ter sido nomeado como perito o Dr. José Carlos 

Rodrigues de Araújo, o qual declinou da nomeação às fls. 77-v, REVOGO 

a nomeação realizada e nomeio como perito a Dr. Rodrigo Mustafa de 

Albuquerque, podendo ser localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, 

bairro Jardim das Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 

99958-8133, sendo que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 

(quinze) dias, após a realização da perícia. A título de remuneração, fixo 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), o valor máximo 

permitido pelo Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, em virtude da especialização do profissional, bem como pelo fato 

de que é um dos poucos médicos desta Comarca cadastrado no referido 

sistema. Nos termos do artigo 465, inciso III, do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para apresentação de quesitos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, a intimação do perito para a realização da perícia 

deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais 

quesitos apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da 

expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos. Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal. Apresentado o laudo, intimem-se as 

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

artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo, certifique-se e tornem os autos conclusos. 

Proceda-se à atualização dos advogados do requerente no Sistema 

Apolo, a fim de que as intimações sejam realizadas às pessoas corretas. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102812 Nr: 1997-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO REZENDE VILHALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 31 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme pleiteado pela 

requerente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o requerente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92666 Nr: 1621-29.2016.811.0086

 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: João Dias dos Santos

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

 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:

 Vistos.

Ante a certidão de fls. 154, REVOGO a nomeação de fls. 145/147 e 

NOMEIO como perito médico o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, 

podendo ser localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim 

das Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, 

sendo que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, 

após a realização da perícia.

A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude da especialização do 

profissional, bem como pelo fato de que é o único médico desta Comarca 

cadastrado no referido sistema.

Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos.

 Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil.
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 Após o decurso de prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50289 Nr: 1346-56.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vidal Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maykon Douglas Pacheco Freitas dos Santos, 

Ana Ruth Pacheco de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 78 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela 

parte autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 316-44.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacir Ferreira dos Santos Eireli EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 11.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

RODOBENS S/A em face de JOACIR FERREIRA DOS SANTOS EIRELI EPP, 

ambos qualificados nos autos.

Às fls. 49, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 49), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 49 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

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

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100534 Nr: 516-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Gomes - OAB:SP 

265.959, Emilene Aparecida Martins e Souza - OAB:SP 262.785, 

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, Ieda Maria Pando 

Alves - OAB:SP 125.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112879 Nr: 204-70.2018.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauri Benevenuti (nome falso: "Rafael Benevenuti")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu patrono constituído nos 

autos, para que emende a petição inicial, nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, para que especifique qual o benefício previdenciário deseja 

obter com o ajuizamento desta demanda, tendo em vista os ditames do 

artigo 322, 324 e 325, do mesmo diploma legal, os quais preconizam que o 

pedido deve ser certo e determinado, bem como traga ao feito cópias dos 

documentos de identificação do requerente e de comprovantes de 

endereço, sob pena de indeferimento da exordial.

Por fim, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e 

tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107615 Nr: 4754-45.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando as condições pessoais do embargante João Paulo Giacomelli 

tenho que o pleito de assistência judiciária gratuita merece ser indeferido. 

Explico. Em que pese o embargante ter alegado que não possui condições 

financeiras de arcar com às custas processuais, não é que se extrai dos 

documentos carreados aos autos, visto que este possui 40% de uma 

Fazenda, localizada na MT 235, KM 65, em Nova Mutum/,MT. Ainda, o 

embargante está sendo patrocinado por advogados particulares, o que 

demonstra o mínimo de condição financeira. Tudo tem um custo, assim 

como o processo judicial. Há o custo dos prédios onde se processam os 

atos judiciais; o dos juízes e dos servidores da justiça; o custo dos peritos 

e o dos advogados.A maior parte do custo dos processos é suportada 

pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas 

uma pequena parcela é cobrada dos usuários dos serviços forenses. 

Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve 

arcar com as custas e taxas processuais, a não ser que comprove que 

não possui condições econômicas para tanto, o que está longe de ser o 

caso dos autos.Desta forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA 

CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao embargante 

JOÃO PAULO GIACOMELLI, devidademente qualificado nos autos, em 

virtude do autor não ter demonstrado a sua condição de 

hipossuficiência.Nesse diapasão, determino que o requerente proceda ao 

recolhimento das custas processuais, bem como retifique o valor da 

causa, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial.Decorrido o prazo sem a juntada dos 

comprovantes das custas processuais, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.Por fim, certifique-se a secretaria quanto a tempestividade dos 

presentes embargos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70286 Nr: 2022-71.2012.811.0020

 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: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A., Deloitte Touche 

Tohmatsu
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Lopes Guimarães - 

OAB:347.259/SP, Ricardo Alessandro Castagna - OAB:174.040/SP, 

Victor Magalhães Gadelha - OAB:330.076/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

O pedido de fls. 1.210/1.211 já foi apreciado e deferido à fl. 1.207, de 

modo que foi concedido o prazo de 90 (noventa) dias, para comprovação 

nos autos da habilitação do citado crédito no juízo falimentar.

Assim, determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar nos autos a habilitação do crédito das custas 

processuais no juízo falimentar.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44282 Nr: 3667-35.2009.811.0086

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44192 Nr: 3578-12.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Nepomuceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme previsto no artigo 513 do Código de Processo Civil, o executado 

será intimado do cumprimento de sentença por carta com aviso de 

recebimento, quando devidamente citado, não tiver constituído defensor 

nos autos.

 Senão, vejamos:

 “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar 

quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos.

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.”

In casu, verifico que até a presente data, não houve a intimação do 

executado do cumprimento de sentença, motivo pelo qual, INDEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, bem como anulo todos os atos 

processuais praticados após o recebimento do cumprimento de sentença.

 Desse modo, determino a intimação do exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar nos autos o endereço atualizado do executado, a 

fim de que possa ser intimado do cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90162 Nr: 48-53.2016.811.0086

 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: Egon Hoepers

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adama Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos à fls. 98/100, em face da 

sentença de fls. 93/97, alegando que o decisum estaria eivado 

obscuridade.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado às fls. 101.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99112 Nr: 5785-37.2016.811.0086

 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: Espólio Renato Uggeri, Laura Maria Cini Marchionatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uggeri Agropecuária Ltda, Alcindo Uggeri, 

Ernestides Uggeri, Almeu Joel Uggeri, Nestor José Bortolini, Arnaldo José 

Bortolini, Euclydes Arnaldo Uggeri, Uggeri S/A, Ricardo Marchionatti Uggeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Luiz Bernardon - 

OAB:RS/18.157, Cesar Roberto Boni - OAB:MT 8268-B, Davi Ricardo 

Almeida Heck - OAB:RS/78.354,, Vanir Perin - OAB:RS/4.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelino Somavilla - 

OAB:22.915/OAB-RS, Cassia Ronise Somavilla Guasso - 

OAB:38.740/OAB-RS, Jobbes Dashiell Somavilla - OAB:76.624/ 

OAB-RS, Rosaura da Silva - OAB:72.356/OAB-RS

 Vistos.

Ante a manifestação exarada pela empresa REAL BRASIL, encarregada 

da realização de perícia nestes autos, às fls. 583, informando que 

aceitava receber apenas o valor equivalente a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor indicado a título de honorários periciais às fls. 533/534, 

saliento que os requeridos já realizaram depósito de sua parte às fls. 544, 

assim como a requerente às fls. 624.

Assim, expeça-se alvará para liberação de 50% da verba honorária para 

realização dos trabalhos, sendo que os outros 50% serão liberados após 

a homologação da perícia.

Intime-se a empresa nomeada para dar início aos trabalhos no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da liberação da 

primeira parcela do pagamento dos honorários.

O laudo deverá ser juntado aos autos em 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos, em retificação ao determinado às fls. 508/516, com a 

resposta aos quesitos apresentados pelas partes e outras considerações 

que os experts entenderem pertinentes.
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Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo de 10 (dez) dias e venham conclusos para deliberação.

 Por outro lado, na presente data foi impresso extrato obtido através do 

Sistema SISCONDJ-TJMT, informando os valores depositados e vinculados 

a estes autos, em atendimento ao pedido dos requeridos às fls. 617.

Assim, expeça-se ofício à Conta Única solicitando à vinculação dos 

valores depositados em Juízo nestes autos, nos termos dos extratos 

anexos a esta decisão e, após a respectiva vinculação, expeça-se o 

alvará judicial para levantamento das importâncias em seu valor integral, 

devendo tais quantias serem transferidas para as contas bancárias 

indicadas às fls. 488.

Ultimadas todas as providências supradelineadas, tornem os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111888 Nr: 6994-07.2017.811.0086

 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: JBP, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o valor da causa encontra-se em 

dissonância com o proveito econômico pretendido pelo autor e, sendo 

assim, no caso dos autos, deverá ser o valor resultante da soma de todos 

os bens que pretendem ser partilhados.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO 

DE SERVIÇO – ATS. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO 

PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. 

NECESSIDADE. É imprescindível a emenda da petição inicial, com a 

retificação do valor causa, já que o valor indicado pelos agravantes foi 

realizado por estimativa, em desacordo com o art. 259, do CPC. 

Precedentes Jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AI: 20698907020158260000 SP 2069890-70.2015.8.26.0000, 

Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 26/05/2015, 13ª Câmara 

de Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA 

CAUSA. DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. É assente nesta Corte o 

entendimento segundo o qual o valor da causa deve corresponder ao 

valor do proveito econômico pretendido. 2. Na espécie, o benefício 

patrimonial almejado foi constatado pelo Tribunal a quo com base nas 

provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

não-provido. (STJ - AgRg no REsp: 839922 SP 2006/0084421-0, Relator: 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2008, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:  DJe 13/02/2009)

Desse modo, intime-se a parte autora para emendar o valor da causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, paragrafo único, do mesmo Código.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31713 Nr: 1317-79.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selson Kussler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martim Rogerio Claas, Ediberto Class, Leni 

Adolfo Class, Olévio Brancalione

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:OAB/MT 8.535, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Eder 

Pereira de Assis - OAB:8066/MT, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147, Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos às fls. 386/395, em face da 

decisão de fls. 370/373, alegando que o decisum estaria eivado omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado às fls. 397.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, intimem-se os terceiros interessados Pasquali & Jankoski LTDA, 

Ariberto Class e André Class, por mandado, mediante diligência do juízo, 

para se manifestarem sobre os embargos de declaração de fls. 386/395, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para o embargante informar o 

endereço atualizado dos terceiros interessados.

 Após as manifestações, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CARLA LEMOS DOS SANTOS 

C O E L H O  S I L V A  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000124-89.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 18.740,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 09/05/2018 Hora: 13:20 REQUERENTE: 

CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - MT0004979A Nome: 

CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA Endereço: RUA DAS 

AMÊNDOAS, 374W, LÍRIOS DO CAMPO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Endereço: desconhecido 

Senhor(a): REQUERENTE: CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ 

Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TREVISOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COCCO CARGNIN OAB - MT0011536S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GLOBAL HOUSING INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010206-94.2017.8.11.0086 REQUERENTE: RODRIGO TREVISOL 

REQUERIDO: GLOBAL HOUSING INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - ME 

Verifico que a parte requerida não fora citada por AR. Determino a citação 

da parte contrária por Oficial de Justiça, devendo ser designada nova data 

para a audiência. Excepcionalmente, permito seja a parte autora 

substituída pode terceiro em audiência, por estar fora do país, contudo, 

deve ser ressaltado que não cabe cumulação do encargo de advogado e 

preposto, devendo ser apresentada carta de preposição com poderes 

para transigir no ato. O art. 1º do Provimento nº 60, do Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, assim enuncia: “É defeso ao 

advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e 

preposto do empregador.” Por sua vez, o parágrafo único dispõe: “Nas 

causas pendentes, deve o advogado comunicar a proibição ao seu 

empregador para efeito de substituição imediata.” O art. 23, do Código de 

Ética e Disciplina dos Advogados, impõe: ”É defeso ao advogado 

funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto 

do empregador ou cliente.” Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAN AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GEDEAN 

AUGUSTO DA SILVA Dados do Processo: Processo: 

8010231-10.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 59,90 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 09/05/2018 Hora: 14:00 Tipo: 

Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 01/08/2017 Hora: 10:30 

REQUERENTE: GEDEAN AUGUSTO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A Nome: 

GEDEAN AUGUSTO DA SILVA Endereço: Rua DOS AGUAPES, LT 02, QD 

44, FLOR DE PEQUI 2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Advogado 

do(a) REQUERIDO: ARMANDO SILVA BRETAS - PR31997 Nome: GAZIN 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Rodovia 

PR-082, KM 01, S/N, S/N, DOURADINA - PR - CEP: 87485-000 Senhor(a): 

REQUERENTE: GEDEAN AUGUSTO DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

9 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA 

KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAN AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Dados do Processo: Processo: 

8010231-10.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 59,90 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 09/05/2018 Hora: 14:00 Tipo: 

Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 01/08/2017 Hora: 10:30 

REQUERENTE: GEDEAN AUGUSTO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Nome: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Endereço: Rodovia PR-082, KM 01, S/N, S/N, DOURADINA - PR - CEP: 

87485-000 Advogado do(a) REQUERIDO: ARMANDO SILVA BRETAS - 

PR31997 Senhor(a): REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 

9.099/1995, bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao final 

transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta/mandado, para todos os termos da ação 

indicada, ciente que deverá comparecer à Audiência de Conciliação, na 

data e hora designada. Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ 

Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 46337 Nr: 1756-51.2010.811.0086

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B

 Isto posto, REVOGO a prisão preventiva do indiciado FLAVIO MENDES 

NOGUEIRA, devidamente qualificado nos autos, condicionado ao 

cumprimento das seguintes medidas cautelares:a)Não se mudar de 

endereço sem a comunicação prévia deste juízo;b)Não aproximar-se da 

vítima em distância inferior a 300 (trezentos) metros e não manter contato 

com ela por qualquer meio de comunicação;Expeça-se alvará de soltura 
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em favor do indiciado, para que seja colocado em incontinenti liberdade, 

SALVO SE POR OUTRO MOTIVO TENHA QUE PERMANECER PRESO, 

consignando-se as advertências de praxe, salientando-se que o 

descumprimento das medidas cautelares alternativas da prisão ora 

impostas poderá ensejar à decretação de sua prisão preventiva, nos 

termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.Ciência ao Ministério. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 5152-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdN, TRFdSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:, João Ricardo Sartori dos Santos - OAB:MT 

17.714

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, e ABSOLVO o 

réu Eduardo Silva do Nascimento quanto às acusações dos crimes 

previstos pelos artigos 217-A, c.c. 226, II, do CP, contra as duas vítimas, 

com esteio no artigo 386, inciso VII do CPP; bem como, quanto às 

acusações do crime previsto pelo art. 359 do CP, com amparo no artigo 

386, III do CPP; ABSOLVO também a ré Tainara Raiane Ferreira da Silva do 

Nascimento das acusações dos crimes previstos pelos artigos 217-A, c.c. 

226,II, c.c. 13,§2º, alínea “a” do CP, forte no artigo 386, inciso VII do 

CP.Sem custas.Expeça-se alvará de soltura para que o réu Eduardo Silva 

do Nascimento seja colocado imediatamente em liberdade se por outro 

motivo não estiver preso.P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se às comunicações de praxe e arquive-se com as devidas 

baixas e anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 46337 Nr: 1756-51.2010.811.0086

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B

 Vistos. Considerando que não há inquérito policial concluído e nem ação 

penal em andamento, fica difícil analisar a persistência ou não de motivos 

que tornem necessária a prisão processual. Registro que nesta data o 

investigador de policia Jobrail André da Silva, que conduziu o acusado a 

esta audiência, informou que testemunhas desse caso estão sendo 

ouvidas nesta data, na delegacia de policia. Além disso, tenho que, 

embora realmente não se tenham noticias de possíveis reiterações, no 

longo interregno entre as datas do fato e a presente data, verifica-se que 

o mandado foi expedido a anos, e não há noticias de quais foram as 

diligências empreendidas para tentativa de seu cumprimento. Ao mesmo 

tempo, o próprio acusado relata que neste período de tempo trabalhou em 

diversas fazendas e mesmo agora não apresenta um comprovante de 

endereço atual. Em suma, não há elementos suficientes nestes autos para 

apreciar se persistem ou não os requisitos e fundamentos necessários a 

prisão preventiva, ainda mais diante da informação do acusado de que 

respondeu por outro fato grave mas que não sabe apontar a data em que 

isto teria ocorrido, e nem este registro consta em nenhuma certidão de 

antecedentes criminais, buscadas pelo sistema informatizado do TJ. 

Portanto, tenho que não há elementos para se afastar de plano a 

necessidade da prisão outrora decretada, pois não se ouviu a vítima para 

saber se houve depois disso alguma tentativa de reiteração ou de coação 

e nem há provas suficientes que afastem o risco de que o acusado volte a 

permanecer em local desconhecido do juízo. Portanto, ao menos por ora, 

mantenho o decreto prisional, mas determino que seja oficiado a delegacia 

de policia regional solicitando que, no prazo mais breve possível, os 

depoimentos das testemunhas envolvidas no caso sejam encaminhados a 

este juizo, mesmo antes da conclusão do inquérito, oportunidade em que o 

pedido da defesa será reanalisado, mesma situação ocorrerá caso a 

defesa apresente comprovante idôneo de endereço. Saem os presentes 

devidamente intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 31768 Nr: 1576-74.2006.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cícero dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marinalva Ramos Rodrigues 

- OAB:MT 12.462, Ramon de Oliveira Martins - OAB:MT 14.449

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para manifestar sobre a cota ministerial 

de fls. 511-verso, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104048 Nr: 2788-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Fontes Fonseca, Elias de Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Jociane Dalmas.

Designo audiência para o 14/03/2018, às 15h30min, para oitiva das 

testemunhas Romulo Fernando Silva Lenz e Ildemar da Silva Pereira, bem 

como, para o interrogatório dos réus, cujas presenças deverão ser 

requisitadas a SEJUDH, para que promova suas escoltas, já que Walison 

atualmente está preso na penitenciária de Sinop/MT, e Elias em Barra do 

Garças/MT.

Expeça-se carta precatória da testemunha Luiz Carlos Menegatti Ramos, 

para a comarca de Cuiabá/MT, devendo-se o gestor diligenciar junto ao 

comando da PM local quanto à lotação atual da referida testemunha.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107259 Nr: 4588-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor dos Santos, Wendel Santos da 

Silva, Jeferson Junior Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 Vistos.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Edinara Ferreira da Silva, e 

decreto a revelia dos réus Wendel Santos da Silva e Jeferson Junior 

Santos, nos termos do artigo 367, tendo em vista que apesar de 

regularmente intimados, injustificadamente deixaram de comparecer à 

audiência.

Encerrada a instrução, vistas ao Ministério Público para oferecimento de 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, e após, vistas à Defesa, 

para mesma finalidade e em igual prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 48308 Nr: 3729-41.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:5.106-A /MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 
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Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que fique CIENTE do cálculo da 

pena de Multa

de fls. 195 no valor de 25.295,44, bem como para que, no prazo de 10 

(dez) dias EFETUE o pagamento, comprovando nos autos., no prazo legal. 

É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105989 Nr: 3849-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson José da Silva, Alexandre Rodrigo 

Romão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ISTO POSTO, hei por bem julgar parcialmente procedente a denúncia, 

para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR os 

acusados ALEXANDRE RODRIGO ROMÃO DA SILVA E EDMILSON JOSÉ 

DA SILVA, ambos como incursos nas penas do artigo 121,§2º, inciso IV 

do CP e 244-B da Lei 8069/90, determinando, via de conseqüência, que 

ambos os réus sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca.Os dois réus deverão ser mantidos na 

prisão em que se encontram, eis que persistem os requisitos e 

fundamentos que ensejaram o decreto prisional preventivo expedido 

contra eles, como forma de garantia da ordem pública, tendo em vista a 

gravidade concreta do delito pelo qual são acusados, que ocorreu em um 

bar lotado, onde inclusive uma terceira, estranha ao entrevero, teria sido 

atingida, e, que ainda envolveu a participação de um adolescente, 

circunstâncias que assombram a sociedade em geral, em especial em 

cidades pequenas e interioranas como a nossa, pelo que a liberdade dos 

réus neste momento, pronunciados pela prática desse crime causaria na 

população local a sensação de impunidade e insegurança, colocando em 

risco, portanto, a ordem pública.(...)Intimem-se, na forma prevista pelo 

artigo 420 do CPP.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao nobre 

representante do Ministério Público, para os fins do disposto no art. 422 do 

Código de Processo Penal, e em seguida à defesa para a mesma 

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

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28899 Nr: 3346-62.2008.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON LUIS HECK BARZOTTO, ELIANE CASTRO 

AVELAR BARZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644-MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença que Adm. Do Brasil 

Ltda. promove em desfavor de Wande Alves Diniz, haja vista este 

pretender o recebimento da quantia de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e 

cinquenta reais) a título de honorários advocatícios.

É o breve relato.

Fundamento. Decido.

De plano, informo que a impugnação aventada pelo executado comporta 

acolhimento.

Isso porque, da análise da sentença de fls. 232/233, já transitada em 

julgado (fl. 246) – e, portanto, imutável e indiscutível (art. 502, CPC) -, 

verifica-se que os honorários foram fixados no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), sendo que, destes, 35% (R$ 1.750,00) seria devido ao 

advogado do embargante (ora exequente) e 65% (R$ 3.250,00) seria 

devido ao advogado da embargada, cujas verbas deveriam ser 

compensadas, à exegese da súmula 306 do STJ: “Os honorários 

advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência 

recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do 

saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Portanto, haja vista a compensação dos honorários advocatícios devidos 

aos patronos “ex adversos”, determinada em sentença prolatada com 

“status” de definitividade, a qual fez coisa julgada material e formal, não 

cabe ao exequente qualquer verba honorária a ser perseguida, devendo a 

presente execução ser extinta.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, tendo em vista a inexistência de verba honorária a ser 

perseguida pelo exequente.

Em consequência, condeno a impugnado ao pagamento das custas 

processuais eventualmente acrescidas com o presente procedimento, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% sobre o valor perseguido (fl. 250), nos termos do art. 85, §§ 1º e 2° 

do CPC.

 Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61886 Nr: 385-75.2013.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com arrimo no 

art. 85 do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, 

CPC).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

baixas e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68606 Nr: 165-09.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2376, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:10753/A

 Posto isso, não conheço os embargos de declaração opostos.Destarte, 

permanece irretocável a decisão de ref. 17, a qual deverá ser 

integralmente cumprida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71002 Nr: 1134-24.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MAGALHÃES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Vistos, etc.Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião 

Magalhães Bastos, em que alega contradição na decisão de ref. 19, 

pretendendo a modificação do julgado e a improcedência dos embargos à 

execução.Intimada, a exequente quedou-se inerte, ref. 35.Vieram-me os 
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autos conclusos.É o breve relatório.Fundamento e Decido.Primeiramente, 

consabido que os embargos declaratórios são cabíveis nos casos em que 

há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da lei 

processual civil (art. 1.022). “In casu”, os presentes aclaratórios não 

merecem ser conhecidos, haja vista a inexistência dos vícios elencados 

no art. 1.022 do CPC.(...)Posto isso, não conheço os embargos de 

declaração opostos.Destarte, permanece irretocável a decisão de ref. 19, 

a qual deverá ser integralmente cumprida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74325 Nr: 2523-44.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 Posto isso, não conheço os embargos de declaração opostos.Destarte, 

permanece irretocável a decisão de ref. 19, a qual deverá ser 

integralmente cumprida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74388 Nr: 2550-27.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIACINA LUCIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 Posto isso, não conheço os embargos de declaração opostos.Destarte, 

permanece irretocável a decisão de ref. 30, a qual deverá ser 

integralmente cumprida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 62485 Nr: 1094-13.2013.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CONCEIÇÃO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, a conceder o benefício previdenciário 

de aposentadoria por invalidez à Sra. SIMONE CONCEIÇÃO DA ROCHA, 

devido a partir da data da constatação da incapacidade (outubro de 2011 

– fl. 68), conforme art. 43, §1º, “b” da Lei nº 8.213/91, correspondente a 

100% (cem por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 44, 

“caput” c/c art. 29, II, ambos da Lei n.º 8.213/91. Concedo o pedido de 

tutela urgência para determinar ao Requerido que implante o benefício 

deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária desde os respectivos vencimentos e de juros moratórios desde 

a citação. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Isento o INSS das custas 

judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do 

Mato Grosso.Sentença não sujeita a Rexame Necessário (art. 496, §3º, I 

do CPC) eis que a apuração da condenação dependerá de mero cálculo 

aritmético (REsp. nº 937.082/MG).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Tópico Síntese do Julgado: a) nome da segurada: Simone 

Conceição da Rocha; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 

c) renda mensal atual: cálculo a ser realizado; d) data do início do 

benefício (DIB): outubro de 2011; e) renda mensal inicial (RMI): a calcular 

pelo INSS; f) data do início do pagamento: 30 dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76188 Nr: 156-13.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON IVO MACARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 Posto isso, não conheço os embargos de declaração opostos.Destarte, 

permanece irretocável a decisão de ref. 14, a qual deverá ser 

integralmente cumprida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76633 Nr: 371-86.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO CALDEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 Posto isso, não conheço os mbargos de declaração opostos.Destarte, 

permanece irretocável a decisão de ref. 16, a qual deverá ser 

integralmente cumprida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 10795 Nr: 2328-79.2003.811.0012

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JURANDIR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO LORENZET, MANOEL JOSÉ DA SILVA, 

EDIVALDO MOREIRA MARTINS, INELSON BOSA, UBIRATAN TAVARES 

PIMENTEL, RADIR GOMES DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem, considerando que não foi nomeado curador 

especial ao executado Nevio Lorenzet, citado por edital (fl. 95), nos 

termos do artigo 72, inciso II, do CPC.

 Portando, por ora, postergo a análise do pedido de fl. 202.

Nomeio como curador especial a Defensoria Pública, conferindo-se vista 

dos autos para apresentação de contestação ou manifestação, se e 

conforme o caso dos autos, ou meramente para ter ciência da nomeação 

e conhecimento do processo.

Sem prejuízo, considerando que até a presente data o executado Radir 

Gomes de Souza Junior não foi citado, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço atual e correto deste, 

a fim de que seja efetivada sua citação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28705 Nr: 3147-40.2008.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre os cálculos de fls. 167/170, digam as partes no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Após, conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35907 Nr: 1980-17.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACEDDBL, BADOL, VFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 328/329.

Suspenda-se o curso da presente execução pelo prazo de 1 (um) ano, a 

contar da data de protocolo do pedido (26/05/2017), durante o qual não 

fluirá o prazo prescricional (art. 921, §1º, CPC).

Decorrido o prazo, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indique bens passíveis de penhora em nome dos devedores, sob 

pena de arquivamento do feito, com início do prazo prescricional (art. 921, 

§§1º e 4º do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63050 Nr: 1743-75.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIVIRINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a impugnação à execução de fls. 110/127.

Decorrido o prazo, com sou sem manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65502 Nr: 883-40.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIBERATO FORNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 116.

Arquive-se o presente feito até a data aprazada para quitação do acordo 

de fls. 106/108, qual seja, 28/08/2024, ou até posterior manifestação da 

exequente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66687 Nr: 1783-23.2014.811.0012

 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: VALDIR EVANGELISTA DE JESUS, CREUZELENI 

CARLOS COELHO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAISON KAIO DE JESUS - 

OAB:34.238-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de usucapião que Valdir Evangelista de Jesus e 

Creuzeleni Carlos Coelho de Jesus, em que, até a presente data, o 

requerido não foi citado. Os confinantes foram citados à fl. 79. À fl. 77 a 

Fazenda Pública Municipal informou não possuir interesse no imóvel 

usucapiendo. Não há manifestação das Fazendas Públicas Estadual e 

Federal. É o breve relato.

Determino:

I) A certificação quanto ao decurso do prazo para os confinantes, citados 

em fl. 79, apresentarem contestação.

II) Tendo em vista que o Estado pugnou pela remessa de nova carta de 

intimação acompanhada de cópia da petição inicial e dos documentos que 

a instruem, o que foi realizado em fl. 99, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para sua manifestação, certificando-se.

III) Quanto ao pedido de dilação de prazo formulado pela União (fl. 101), 

defiro-o. Com a juntada da manifestação desta ou decorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado, conclusos.

IV) No mais, cumpra-se o determinado no penúltimo parágrafo da decisão 

de fl. 96.

V) Após, ao Ministério Público.

VI) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18806 Nr: 1161-22.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DONILIA MOREIRA DE MATOS, MARIA FRANCISCA 

MATOS, FRANCISCA MATOS DE SOUZA, PAULO FRANCISCO DE SOUZA, 

ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA, LINDOMAR FRANCISCO DE SOUZA, 

JOSE FRANCISCO DE SOUZA, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.Em consequência, declaro 

como correto o valor apresentado em fl. 308, eis que neste o índice de 

correção monetária pelo IPCA-E já fora incluído pelo eg. TRF-1, e, em 

consequência, considerando que os valores perseguidos inicialmente já 

foram depositados, determino a liberação destes, declarando extinta a 

obrigação (art. 924, II, CPC).Condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios devidos na presente fase, 

os quais fixo em 10% do valor apresentado como excesso de execução 

(fl. 302), nos termos do art. 523, §1º, CPC, cuja exigibilidade fica suspensa 

por ser beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, §3º CPC).Libere-se a 

quantia depositada à fl. 308 em favor da parte exequente.No que tange ao 

pedido de nova expedição do alvará de fl. 310, indefiro, tendo em vista 

constar, no referido alvará, que o crédito ali mencionado já fora autorizado 

na conta de Moacir Jesus Barboza.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se em definitivo com as baixas de estilo e anotações de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36023 Nr: 2096-23.2010.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

Cuida-se de execução de verba honorária que Celson J. Faleiro promove 

em desfavor de Iolanda Martins do Nascimento, em que as partes no 

firmaram acordo (fl. 192), oportunidade em que a executada concordou 

com o levantamento da quantia constrita em fl. 191 – em favor do 

exequente -, bem como se comprometeu a realizar o pagamento de duas 

parcelas iguais de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), nas datas de 

28/02/2018 e 28/03/2018.

É o relato do necessário.
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É o breve relato.

Decido. Fundamento.

Isto posto, homologo o acordo pactuado entre as partes e com fulcro no 

artigo 313, inciso II, §4º, do CPC, suspendo o processo pelo prazo até a 

data de 28/03/2018.

Libere-se a quantia constrita em fl. 191 ao exequente, observando-se os 

dados constantes da petição de fl. 192.

Esgotado o prazo, determino o prosseguimento do processo, devendo a 

Secretaria realizar a intimação do exequente, via DJe, para informar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se houve cumprimento integral do acordo ou 

necessidade de prorrogação do prazo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65242 Nr: 674-71.2014.811.0012

 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: RAFAELA LARA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMINTAS NAZARETH ROSSETE, CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA 

RODRIGUES - OAB:17.086-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64949 Nr: 408-84.2014.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGILO ROSENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente/Apelada para apresentar, caso queira, 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40316 Nr: 995-77.2012.811.0012

 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: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora/Apelada para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98781 Nr: 7828-38.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÁRIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, para 

determinar a suspensão da cobrança da dívida ora discutida, bem como a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito referente aos 

débitos que tenham origem na relação jurídica discutida nestes autos, até 

julgamento final da ação, conforme indicado em petição inicial, devendo 

ser expedido mandado necessário para que a requerida venha a 

demonstrar o cumprimento desta decisão no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, a contar da intimação. Fixo em caso de descumprimento multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 40 salários mínimos.Nos 

moldes do art. 334 e seguintes do NCPC, 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.Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão 

de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a parte ré e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhados de 

seus respectivos advogados.A intimação da parte autora será feita por 

meio de seu representante, enquanto a da parte ré será por 

mandado/carta, conforme dispõe o art. 334, § 3º do NCPC.Ao ser citada, a 

parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.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, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para requerimentos em 15 (quinze) 

dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para eventual homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100128 Nr: 551-34.2018.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer.

A Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5º, dispõe que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos.

Assim, intime-se a parte autora para, em 15 dias, juntar aos autos 

documentos hábeis a provar sua alegada incapacidade de arcar com o 

pagamento das custas e taxas processuais, servindo para tanto, por 

exemplo: as cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, 

certidões negativas de propriedade de bem imóvel, holerites, extratos 

atualizados de contas bancárias de sua titularidade, contas de consumo 

habitual do lar, etc.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100252 Nr: 621-51.2018.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CARDOSO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE INACIO OLIVEIRA - 

OAB:5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer.

A Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5º, dispõe que o Estado 
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prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos.

Assim, intime-se a parte autora para, em 15 dias, juntar aos autos 

documentos hábeis a provar sua alegada incapacidade de arcar com o 

pagamento das custas e taxas processuais, servindo para tanto, por 

exemplo: as cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, 

certidões negativas de propriedade de bem imóvel, holerites, extratos 

atualizados de contas bancárias de sua titularidade, contas de consumo 

habitual do lar, etc.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20965 Nr: 2953-11.2006.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL SIRQUEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSARIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT

 Vistos.

Tendo a petição de fls. 161, determino seja oficiado o Juízo de Naviraí/MS 

informando a mudança de endereço do réu (enviar cópia da petição de fls. 

161), bem como, solicitando o envio da missiva, em caráter itinerante, ao 

Juízo da Comarca de Florianópolis/SC, para continuação da fiscalização 

das condições estabelecidas em audiência até término do período de 

prova.

Sem prejuízo, requisite-se do juízo deprecado de Naviraí/MS cópia do 

termo de audiência de suspensão condicional do processo, eis que não 

prestou informações quanto ao cumprimento da missiva até a presente 

data.

Ciência ao Ministério público e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62076 Nr: 598-81.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Ex positis, DECLARO EXTINTA a punibilidade de JOSÉ RICARDO 

NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no artigo 89, 

§ 5º, da Lei 9.099/95.PROCEDAM-SE às anotações e comunicações de 

praxe.Tendo em vista que o prazo concedido para juntada de 

substabelecimento, requerido às fls. 101, há muito se esgotou, intime-se o 

advogado Robson Oliveira Prestes para suprir o ato no prazo de 48 h 

(quatro e oito horas), sob pena de serem considerados ineficazes 

relativamente àquele em cujo nome foram os atos processuais praticados, 

respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos (artigo 

104, §2º, CPC), e aplicação da multa prevista no artigo 265 do CPP.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na 

distribuição.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67495 Nr: 2425-93.2014.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-MT-A

 Intimação da parte Requerida/Apelada para apresentar, caso queira, 

contrarrazões a recurso de apelação interposto (fls. 121/126), no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68293 Nr: 2964-59.2014.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MONÇÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:9030 MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Cristina 

Maria Silva Teixeira, em face de Autamiro Frederico Teixeira, todos 

qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

39294, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Intimada para manifestação sobre a incompetência deste juízo, a parte 

exequente manifestou-se favoravelmente (ref. 116).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando-se que a parte pretende o cumprimento da sentença 

proferida pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos 

àquele juízo é medida que se impõe, uma vez ser o competente para 

processar e julgar a presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77355 Nr: 662-86.2016.811.0012

 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 DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO FERREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Intime-se o requerido para ciência da conta informada pelo MP em ref. 52.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais e nada 

mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

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

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80137 Nr: 1736-78.2016.811.0012

 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: ADCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Intime-se a parte autora nos termos do art. 4º do Decreto - Lei 911/69. Fixo 

prazo de 10 (dez) dias para providências, sob pena de extinção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. Inviabilizada a busca e 

apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a 

conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo, sem resolução 

do mérito. (TJ-DF - APC: 20090110579515, Relator: FERNANDO HABIBE, 

Data de Julgamento: 19/06/2013, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 05/08/2015 . Pág.: 158)

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80634 Nr: 1942-92.2016.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISCB, EC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes e ao 

pagamento de honorários advocatícios, que, caso não tenham sido 

anteriormente fixados no despacho inicial, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida, nos termos do art. 827 do CPC.

Sendo a parte condenada beneficiária da gratuidade da justiça, suspendo 

a cobrança das custas pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98584 Nr: 7698-48.2017.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE CLAUDIA DA SILVA MIRANDA, DIONE 

RODRIGO MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerente e o parecer favorável do 

Ministério Público, concluo que a homologação do acordo informado na 

exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de:

a) declarar o divórcio do casal, declarando findos os deveres do 

casamento, voltando a requerente a assinar seu nome de solteira: Daiane 

Claudia da Silva;

b) fixar a guarda compartilhada dos filhos em comum do casal;

c) fixar a obrigação alimentar a ser suportada pelo requerente Dione 

Rodrigo Miranda de Souza, em favor dos filhos, o montante de 42,69% 

(quarenta e dois vírgula sessenta e nove por cento) do salário mínimo 

vigente, que hoje equivale a R$ 400,00 (quatrocentos reais), arcando, 

ainda, com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

comprovadas com roupas, calçados, material escolar, médico e dentista, a 

serem pagos no dia 10 de cada mês, mediante depósito bancário;

Custas pela parte autora.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84756 Nr: 4324-58.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSM, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes e ao 

pagamento de honorários advocatícios, que, caso não tenham sido 

anteriormente fixados no despacho inicial, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida, nos termos do art. 827 do CPC.

Sendo a parte condenada beneficiária da gratuidade da justiça, suspendo 

a cobrança das custas pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84893 Nr: 4420-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSÉ CANDINI - OAB:OAB/MT 

8036

 Vistos.

Ref. 57: intime-se o requerido, por meio de seu advogado, para 

manifestação sobre o parecer ministerial em quinze dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, vista ao MP para 

requerimentos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87045 Nr: 761-22.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDM, EMDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento nas 

disposições do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes e ao 

pagamento de honorários advocatícios, que, caso não tenham sido 

anteriormente fixados no despacho inicial, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida, nos termos do art. 827 do CPC.

Sendo a parte condenada beneficiária da gratuidade da justiça, suspendo 

a cobrança das custas pelo prazo de cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98008 Nr: 7393-64.2017.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANA SILVA BARBOSA MARTINS, RONALDO MARTINS 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerente e o parecer favorável do 

Ministério Público, concluo que a homologação do acordo informado na 

exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de:

a) declarar o divórcio do casabem como findos os deveres do casamento, 

voltando a requerente a assinar seu nome de solteira: Lana Silva Barbosa;

b) partilhar os bens em comum do casal na forma acordada no item 3 da 

petição de fl. 02;

c) fixar a guarda compartilhada dos filhos em comum do casal;

d) fixar a obrigação alimentar a ser suportada pelo requerente Ronaldo 

Martins dos Santos, em favor dos filhos, o montante de 48,03% (quarenta 

e oito vírgula três por cento) do salário mínimo vigente, que hoje equivale a 

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), arcando, ainda, com o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas comprovadas 

com roupas, calçados, material escolar, médico e dentista, a serem pagos 

até o dia 15 de cada mês.

Custas pela parte autora.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98781 Nr: 7828-38.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÁRIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 22/03/2018, às 08h15min (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.

 Nova Xavantina MT, 08/02/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98868 Nr: 7882-04.2017.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA FE SILVA, CLEUDISMAR DIAS 

CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerente e o parecer favorável do 

Ministério Público, concluo que a homologação do acordo informado na 

exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de:

a) fixar a guarda e o direito de visitas, conforme requerido no item 01 de fl. 

02;

b) fixar a obrigação alimentar a ser suportada pelo requerente Cleudismar 

Dias Caetano, em favor da filha, o montante de 21,34% (vinte e um vírgula 

trinta e quatro por cento) do salário mínimo vigente, que hoje equivale a R$ 

200,00 (duzentos reais), arcando, ainda, com o pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das despesas comprovadas com roupas, calçados, 

material escolar, médico e dentista, a serem pagos no dia 10 de cada mês, 

mediante recibo;

Custas pela parte autora.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3865 Nr: 1857-63.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA & SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado 

venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67389 Nr: 2350-54.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado 

venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63844 Nr: 2582-03.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO PERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado 

venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61472 Nr: 2576-30.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GLOBO LTDA, AILTON 

CARDOSO DA SILVA, PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado 

venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62983 Nr: 1671-88.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFC - INTERNACIONAL FOOD COMPANY 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A, ALESSANDRA ORLANDI BARBOSA 

MACHADO, JOSE BARBOSA MACHADO NETO, EDUARDO JACINTO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado 

venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 
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para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61006 Nr: 2076-61.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado 

venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29253 Nr: 3695-65.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA SCHNEIDER, LUCIA SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado 

venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20637 Nr: 2632-73.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MOITINHA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado 

venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 21992 Nr: 475-93.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MOITINHA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado 

venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.
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Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64309 Nr: 3067-03.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI VIEIRA NEVES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, JOSÉ EMÍLIO PEREZ DE OLIVEIRA - OAB:36102/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente/Apelada para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto (fls. 179/209), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65702 Nr: 1024-59.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA VICUNHA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Intimação da Defesa para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

não localização da sentenciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64419 Nr: 3191-83.2013.811.0012

 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: JONES FERNANDO BARATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURINGA DOS PNEUS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIA LUCIA ARAUJO 

LEANDRO - OAB:14.688/GO, WANISSE ARAÚJO DE SANTANA 

LEANDRO - OAB:20868-GO

 Intimação das partes da Decisão de fls. 85, cuja cópia segue abaixo:

"Vistos.O presente feito foi distribuído como ação autônoma de forma 

indevida, uma vez que, em se tratando de resposta aos embargos de 

terceiro, não há necessidade de tramitação apensada, devendo a peça 

ser desentranhada e juntada aos autos de Código 64419 (embargos de 

terceiro), nos termos do art. 679 do Código de Processo Civil. Desta forma, 

determino o desentranhamento dos documentos de fls. 05/19 e sua 

juntada aos autos de Código 64419 para regular tramitação. Após o 

desentranhamento dos referidos documentos, determino o arquivamento 

do presente feito, com a baixa na distribuição, uma vez que distribuído de 

forma equivocada.

Traslade-se a presente decisão para os autos em apenso (código 64419). 

Após, cadastre-se os advogados das partes no sistema apolo para 

recebimento das devidas intimações. Nos autos de Código 64419, as 

partes deverão ser intimadas para que apontem de maneira clara, objetiva 

e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria 

que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já 

provada nos autos. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

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. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-75.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 27 de março de 

2018, às 08h20min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, 

nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão 

comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a 

parte autora advertida que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. O 

não comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua 

revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010147-08.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUITER PEREIRA PEDRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ROSA DE MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA VAZ DA SILVA OAB - MT0013391A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010147-08.2015.8.11.0012 EXEQUENTE: RUITER PEREIRA PEDRA 

EXECUTADO: DIVINO ROSA DE MORAIS Vistos. Trata-se de pedido 

constrição de eventuais veículos automotores pertencentes ao executado, 

por meio do sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas 

diligências realizadas para localizar bens penhoráveis pertencentes 

àquele. O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor. Cumpre 

salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado 

venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução. O 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora. Ademais, essa 

providência permite garantir que o executado não se desfaça do bem até 

o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer 

prejuízo. Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no 

sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado. Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido 

de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe 

de meios para indicar o paradeiro dos veículos. Não sendo localizados 

veículos em nome do executado, via RENAJUD, intime-se o exequente 

para manifestação. Desde já, defiro o pedido constante em ID 10369560, a 

fim de ser expedido mandado no endereço declinado em petição. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-60.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

 

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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 27 de março de 

2018, às 08h40min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, 

nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão 

comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a 

parte autora advertida que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. O 

não comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua 

revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-60.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 27 de março de 

2018, às 08h40min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, 

nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão 

comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a 

parte autora advertida que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. O 

não comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua 

revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-45.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 27 de fevereiro de 

2018, às 09h00min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, 

nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão 

comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a 

parte autora advertida que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. O 

não comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua 

revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-22.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCOS MARTINS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 27 de fevereiro de 

2018, às 09h20min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, 

nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão 

comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a 

parte autora advertida que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. O 

não comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua 

revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-07.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA FE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 03 de abril de 2018, 

às 08h00min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, nas 

pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar 

seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora 

advertida que o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e 

condenação no pagamento das custas processuais. O não 

comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro de 2018. 

Marinalda Viana Queiroz Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-07.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA FE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 03 de abril de 2018, 

às 08h00min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, nas 

pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar 

seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora 

advertida que o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e 

condenação no pagamento das custas processuais. O não 

comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro de 2018. 

Marinalda Viana Queiroz Técnica Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-59.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SOARES PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 27 de março de 

2018, às 10h00min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, 

nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão 

comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a 

parte autora advertida que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. O 

não comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua 

revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-59.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SOARES PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 27 de março de 

2018, às 10h00min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, 

nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão 

comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a 

parte autora advertida que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. O 

não comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua 

revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-44.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

 

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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 27 de março de 

2018, às 10h20min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, 

nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão 

comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a 

parte autora advertida que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. O 

não comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua 

revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-44.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

 

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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 27 de março de 

2018, às 10h20min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, 

nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão 

comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a 

parte autora advertida que o seu não comparecimento acarretará na 

extinção do feito e condenação no pagamento das custas processuais. O 

não comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua 

revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro 

de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000252-74.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELUS DOS REIS AGNESINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HIDEO MORITA OAB - SP217168 (ADVOGADO)

PAULO RENATO DE FARIA MONTEIRO OAB - SP130163 (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS OAB - SP155640 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 03 de abril de 2018, 

às 08h20min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, nas 

pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar 

seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora 

advertida que o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e 

condenação no pagamento das custas processuais. O não 

comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000252-74.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELUS DOS REIS AGNESINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HIDEO MORITA OAB - SP217168 (ADVOGADO)

PAULO RENATO DE FARIA MONTEIRO OAB - SP130163 (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DONISETE GARCIA DE CAMPOS OAB - SP155640 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

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 os termos da Portaria 

678/2017/PRES, datada de 07/12/2018, que dispõe sobre o calendário 

forense do ano de 2018, constatei que foram suspensos os expedientes 

dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro/2018 (FERIADO DE CARNAVAL), motivo 

pelo qual redesigno a audiência conciliatória para o dia 03 de abril de 2018, 

às 08h20min – horário oficial de Mato Grosso. Intimem-se as partes, nas 

pessoas de seus respectivos advogados, os quais deverão comunicar 

seus clientes para comparecimento em audiência. Ficando a parte autora 

advertida que o seu não comparecimento acarretará na extinção do feito e 

condenação no pagamento das custas processuais. O não 

comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de fevereiro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52747 Nr: 1956-82.2013.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: J(dDeD(dFdCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:272967

 IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado Dr. NELSON BARDUCO JUNIOR, da audiência designada 

para o dia 28/2/2018 às 14:00 horas, a ser realizada na sala de audiências 

da Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá - MT, para inquirição da 

testemunha Xavier Leonidas Dallagnol (CP código nº 1269867).

 Fica ainda o advogado Dr. NELSON BARDUCO JUNIOR intimado a 

comparecer na audiência designada para dia 3/4/2018 às 13:30 horas, a 

ser realizada na sala de audiências do Foro da Comarca de Paranatinga - 

MT, para oitiva da testemunha Dra. Silvana Lima.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80950 Nr: 2730-73.2017.811.0044

 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: Irene Maria Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30674 Nr: 1112-06.2011.811.0044

 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: Iramar Medeiros 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:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30725 Nr: 1163-17.2011.811.0044

 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: Raimundo Alves Costa

 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:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80115 Nr: 2273-41.2017.811.0044

 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: Almir Pereira Brito

 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:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80122 Nr: 2280-33.2017.811.0044

 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: Paulo Steffler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 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: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81692 Nr: 3136-94.2017.811.0044

 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: Oliveira Gonzaga dos Santos

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 400 de 547



Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81695 Nr: 3139-49.2017.811.0044

 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: Maria Orgina Ferreira de Souza

 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:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81698 Nr: 3142-04.2017.811.0044

 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: Nelson Balbino de Oliveira

 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:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82455 Nr: 3547-40.2017.811.0044

 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: João Roque Petry

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82620 Nr: 3606-28.2017.811.0044

 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: Neusa de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82899 Nr: 3737-03.2017.811.0044

 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: Elza Caitano Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82900 Nr: 3738-85.2017.811.0044

 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: Rosely de Moraes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82996 Nr: 3768-23.2017.811.0044

 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: Silvestre Bonk

 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:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 3849-69.2017.811.0044

 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: Manoel Rosa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83347 Nr: 3931-03.2017.811.0044

 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: Ivair Emidio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83380 Nr: 3954-46.2017.811.0044

 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 David Chagra

 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:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83744 Nr: 4124-18.2017.811.0044

 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: Valdomiro Santos Figueiredo

 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:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83823 Nr: 4156-23.2017.811.0044

 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: Manoel Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT, Joel Cardoso de Souza - OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84301 Nr: 4381-43.2017.811.0044

 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: Anaede Ferreira Cardoso

 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:

 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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85819 Nr: 399-84.2018.811.0044

 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: Edinete Clementina 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:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85536 Nr: 266-42.2018.811.0044

 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 Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U G C MIRANDA ME, Uilton Gomes Campos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

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 artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Conste, ainda, no mandado, que no prazo supra, o requerido poderá 

oferecer embargos. Em não havendo pagamento ou oferecimento de 

embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85727 Nr: 360-87.2018.811.0044

 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: Odair Fernandes Tondorf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 
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OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85372 Nr: 179-86.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Nelson Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

quanto à certidão de fls. 32, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84782 Nr: 4566-81.2017.811.0044

 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 Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Willy Fengler ME, Anderson Willy 

Fengler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

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 artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Conste, ainda, no mandado, que no prazo supra, o requerido poderá 

oferecer embargos. Em não havendo pagamento ou oferecimento de 

embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85442 Nr: 221-38.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Moisés Mendonça - 

OAB:210867/SP, Luiz Alceste Del Cistia Thonon Filho - 

OAB:211.808/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 827 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua propriedade 

suficientes para a garantia da execução.

Em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida.

 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85818 Nr: 398-02.2018.811.0044

 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: Ednéia Maria 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:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85488 Nr: 234-37.2018.811.0044

 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): MAIKEL CESAR KERBER ME, MAIKEL CESAR 

KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 827 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua propriedade 

suficientes para a garantia da execução.

Em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida.

 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85825 Nr: 402-39.2018.811.0044

 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: João Caetano Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a parte autora na petição 

postula pela concessão do benefício, porém os benefícios da gratuidade 

da Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “cuja 

situação econômica não lhe permita pagar às custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.

A Lei n. 1.060/50 deve ser analisada com uma interpretação da atual 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.

Assim, considerando que a parte requerente está qualificada na inicial e 

na procuração como agricultor, e ainda, possui advogado constituído nos 

autos, verifica-se que a parte requerente não pode ser considerada pobre 

na forma da Lei n. 1.060/50, de forma que o pedido de Justiça Gratuita 

deve ser indeferido.

Ante o exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 dias, emendar a inicial, 

procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85807 Nr: 389-40.2018.811.0044

 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: DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

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 artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85219 Nr: 81-04.2018.811.0044

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Mazalotti Danguy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3º e seguintes do Decreto-lei n. 

911/69, defiro a liminar pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu 

representante legal.Executada a tutela provisória, cite-se a parte requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida, 

pagar a integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor 

fiduciário na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (artigo 3º, §2º do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 

10.931/04).Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do 

cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta 

no §2º do artigo 3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição.Defiro o pedido formulado na 

exordial, sendo que o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos.Defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85302 Nr: 138-22.2018.811.0044

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Materiais para Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

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 artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76014 Nr: 339-48.2017.811.0044

 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: Lindomar Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21.714/PE

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que ausentes 

os requisitos legais para tanto.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se 

ao necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do CPC.Cite-se o réu e intimem-se as partes para que 
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compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos 

advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser citados, os 

réus deverão ser cientificados de que o prazo para contestar é de 15 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.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 artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 

dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85759 Nr: 374-71.2018.811.0044

 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: Mario Filho Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magazine Luiza S/A Luiza Cred

 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:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. 

Intimem-se as partes da presente decisão.Nos moldes do art. 695 e 

seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhados de 

seus respectivos advogados.A intimação das partes deverá ser 

pessoal.Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para 

contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.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 artigo 335 e incisos, do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação de 

contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte 

autora para deliberação em 10 dias.Havendo acordo, volvam-me 

conclusos para deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85981 Nr: 457-87.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Oliveira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva do 

indiciado Edilson Oliveira da Cruz, devidamente qualificados, o que faço 

com fulcro no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.Expeça-se 

mandado de prisão preventiva.Apense ao presente feito eventual inquérito 

policial ou ação penal.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82937 Nr: 3751-84.2017.811.0044

 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: Associação de Proprietarios de Caminhões de 

Primavera do Leste-APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:13385/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 29/05/2018 às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76754 Nr: 683-29.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Jose Alves Budtinger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Vistos.

Determino devolução de carta precatória de fls.97.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72468 Nr: 2591-58.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiane Barbosa da Silva, Paulo Rogerio Bonfim 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT

 Vistos.

Homologo a desistência das demais testemunhas.

Defiro os pedidos formulados pelas partes.

Dê-se vista as partes para se manifestarem conforme solicitado;

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32361 Nr: 603-41.2012.811.0044

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Guedes de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macuco Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Henrique Fernandes - 

OAB:9.866/MT, Patricia Azevedo de Medeiros - OAB:14189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 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, a efetuar o pagamento de R$ 

1,080,00 (mil e oitenta reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de intimação para 

audiência ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32361 Nr: 603-41.2012.811.0044

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Guedes de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macuco Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Henrique Fernandes - 
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OAB:9.866/MT, Patricia Azevedo de Medeiros - OAB:14189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 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, a efetuar o pagamento de R$ 

14,00 (quatorze reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento do mandado de intimação para a audiência ou 

ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que deverá ser encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Outrossim, forneço os dados da Conta Bancária Central de Mandados, 

cito: Conta da Diretoria: CNPJ: 01480065/0001-44, Agência: 2403-1, Conta 

nº 12.211-4, Banco do Brasil. (Autorizado pela Portaria nº 009/2014-CA).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000190-35.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE CASTILHO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000191-20.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR CANDIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000192-05.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DE LIMA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-87.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DE LIMA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-72.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE JANE AMANCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26366 Nr: 2400-57.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Sidegum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Colniza Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação execução ajuizada por Ivone Sidegum em face de 

Laminados Colniza Ltda-ME.

A inicial foi recebida, fls. 11.

À fl. 73, foi determinado a intimação do autor para dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Intimada a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção (fl. 85), a parte autora permaneceu inerte ao 

chamado judicial, não apresentando qualquer manifestação ou diligência 

que lhe incumbia.

É o Relato.

 Passo a Decidir.

Conforme bem preceitua o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em tela, verifica-se que a parte autora fora intimada para dar 

prosseguimento ao feito. Contudo, este permaneceu silente ao chamado 

judicial, presumindo-se, portanto o desinteresse no prosseguimento da 

ação.

Assim, verifico o abandono da ação, vez que os autos encontram-se 

paralisados há mais de 01 (um) ano.

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu inerte ao chamado judicial.

 Ante o exposto, verificada a desídia do requerente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

CPC.

 Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19378 Nr: 844-88.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Wagner Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar José Broch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:6.170-B

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 214, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção da ação.

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60214 Nr: 2513-06.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. D. SOARES CONFECÇÕES - ME, DARCI 

DIAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70474 Nr: 3672-76.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE-MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64042 Nr: 1172-71.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONY COMERCIO DE TABACOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL ALLYSON FISCHER LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO RODRIGUES DE SOUZA 

LIMA - OAB:18749/O, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65966 Nr: 3266-89.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JANIO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 65966

Vistos em correição.

Considerando que o recuperando encontra-se atualmente cumprindo pena 

em regime semiaberto (fls.24), considerando que o recuperando teve 

direito a progressão de regime na data de 29/06/2015, bem como que teve 

direito à concessão de livramento condicional na data de 29/07/2016, 

conforme cálculo de pena em anexo, intime-se a Defesa para requerer o 

que entender pertinente, no prazo de 5 dias.

Transcorrido o prazo, manifeste-se o MPE, no mesmo prazo.

Após, retornem os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75083 Nr: 3002-04.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 75083

Vistos em correição.

Considerando que o recuperando encontra-se atualmente cumprindo pena 

em regime semiaberto (fls.109), considerando que o recuperando teve 

direito à progressão de regime na data de 31/07/2017, conforme cálculo 

de pena de fls.113, intime-se a Defesa para requerer o que entender 

pertinente, no prazo de 5 dias.

Transcorrido o prazo, manifeste-se o MPE, no mesmo prazo.

Após, retornem os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75565 Nr: 3321-69.2015.811.0023

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 75565

Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 407 de 547



intime-se o requerente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36034 Nr: 2287-06.2008.811.0023

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO CIRILO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO NEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38610 Nr: 1833-89.2009.811.0023

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R DA SILVA E CIA LTDA -ME, NILSON 

ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8.184-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL BORTOLASSI - 

OAB:13326

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64118 Nr: 1258-42.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWLDS, MWLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64563 Nr: 1755-56.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BRAGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69464 Nr: 2931-36.2014.811.0023

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NORTE DE MATO GROSSO - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, Soraya Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 sDefiro a produção das seguintes provas Requeridas pelas partes:(i) 

Prova testemunhal consistente no depoimento pessoal do representante 

legal do Autor e das testemunhas já indicadas pelas partes às fls.2048, 

devendo ser observadas as regras inseridas nos artigos 357, 450 e 451 

do CPC, quanto a indicação de novas testemunhas;(ii) Prova Documental, 

desde que presentes os requisitos dispostos no artigo 434 e seguintes do 

CPC. Caso uma das partes junte quaisquer documentos, a outra será 

intimada a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o 

artigo 437 do CPC.(iii) Prova pericial.Determina-se:I – Intimem-se as partes 

para apresentarem quesitos e indicação de assistentes técnicos no prazo 

de 15 (quinze) dias;II – Nomeio o IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de 

Estudos Científicos, para realização da perícia contábil e tributária 

envolvendo o feito, devendo ser intimada através do e-mail: 

contato@ibecbrasil.com.br e por carta de intimação endereço: Avenida 

Rubens de Mendonça, nº1856 – Sala 1403, Bosque da Saúde – Cuiabá-MT 

– CEP.:78050-000, telefone: (65) 3052-7636, que deverá apresentar 

proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias;III – Formulada 

proposta de honorários, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias;IV – Após, voltem conclusos.Cumpra-se expedindo 

o necessário.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 08 de fevereiro de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69630 Nr: 3057-86.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U.C. TRUILHO ME, CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, 

CHARLES CRISTIANO HONORIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU - 

OAB:17828/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.
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Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74360 Nr: 2512-79.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE MARIA DE SOUSA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83239 Nr: 1046-79.2017.811.0023

 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): IVANOR ANTONIO PEDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 83239

Vistos em correição.

Diante do requerimento de fls.37, determino a suspensão do presente feito 

até a data de 09-05-2018.

Findo prazo da suspensão, o requerente deverá manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 18487 Nr: 1039-44.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PIRES DE ANDRADE - 

OAB:7994-A/MT, RUY PORTELLA DE SOUZA. - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43845 Nr: 2012-52.2011.811.0023

 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): EDF CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, 

CLAUDIO WILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:11660/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84498 Nr: 1857-39.2017.811.0023

 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): PEDRO AUGUSTO VIEIRA LONGO, VILAMIR 

JOSE LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:MT 8.184-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 84498

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Suspendo o curso da presente execução até o efetivo cumprimento da 

transação (14/08/2022) nos termos do artigo 922, do Código de Processo 

Civil.

Findo prazo da suspensão, o requerente deverá manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29300 Nr: 949-31.2007.811.0023

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARDOSO VIEIRA NETO, LUIZ 

MAGALHÃES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUILHERME SOARES DE 

LARA - OAB:157981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29300

Vistos em correição.

Suspendo o feito até o retorno dos embargos de terceiro (Numeração 

Única: 324-55.2011.811.0023 - Código: 42147) remetidos à Instância 

Superior.

Intime-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60343 Nr: 104-23.2012.811.0023

 AÇÃO: Monitória->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: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO FERNANDES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 60343

Vistos em correição.

Diante do requerimento de fls.102, determino a suspensão do presente 

feito, pelo prazo de 180 dias.

Findo prazo da suspensão, o requerente deverá manifestar-se informando 

o endereço correto e atualizado do requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82534 Nr: 561-79.2017.811.0023

 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): MARIA DE LURDES VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 82534

Vistos em correição.

Diante do requerimento de fls.23, determino a suspensão do presente 

feito, pelo prazo de 180 dias.

Findo prazo da suspensão, o autor deverá manifestar-se, informando o 

endereço onde o bem possa ser localizado ou requerer a conversão da 

busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º, do Dec. Lei 

911/69, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, certifique-se, 

retornem os autos conclusos para novas deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 1859-09.2017.811.0023

 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): NILSON LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 84505

Vistos em correição.

Diante do requerimento de fls.29, determino a suspensão do presente 

feito, pelo prazo de 180 dias.

Findo prazo da suspensão, o autor deverá manifestar-se, informando o 

endereço onde o bem possa ser localizado ou requerer a conversão da 

busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º, do Dec. Lei 

911/69, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, certifique-se, 

retornem os autos conclusos para novas deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76651 Nr: 406-13.2016.811.0023

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LEMOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 76651

Vistos em correição.

Diante do requerimento de fls.47, determino a suspensão do presente 

feito, pelo prazo de 180 dias.

Findo prazo da suspensão, o autor deverá manifestar-se, informando o 

endereço onde o bem possa ser localizado ou requerer a conversão da 

busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º, do Dec. Lei 

911/69, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, certifique-se, 

retornem os autos conclusos para novas deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28980 Nr: 674-82.2007.811.0023

 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: ANTONIO RODRIGUES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que, se 

manifeste, acerca dos novos documentos juntados às fls. 137/138, no 

prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 25122 Nr: 437-82.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que, se 

manifeste, acerca dos novos documentos juntados às fls. 183/185, no 

prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62608 Nr: 2598-55.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL AMBROSIO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que, se 

manifeste, quanto ao conteúdo de 149/152, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70371 Nr: 3592-15.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEANDRO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A, RENATA LAUDELINA DE PAULA - OAB:11839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, acerca do 

despacho a seguir transcito: Vistos. Defiro o pedido de fls. 141/144 e 

suspendo o curso da execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, após voltem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85078 Nr: 2234-10.2017.811.0023

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MESSIAS CHARLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de ressarcimento referente à diligência de complementação do 

senhor Oficial de Justiça, na lozalização do bem, no valor de R$ 

2.725,00(dois mil setecentos e vinte e cinco reais) 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, com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74668 Nr: 2702-42.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. REBELATTO COMERCIO - ME, RICARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARINA PETROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, da sentença a 

seguir transcrita: vistos. (...) HOMOLOGO para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado e, consequentemente, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso III “b” do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78240 Nr: 1408-18.2016.811.0023

 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: IVONE ESPERANDIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(s) advogado(s) da parrte autora, para que se 

manifeste acerca dos novos documetos juntados às fls. 92/93, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21165 Nr: 3158-75.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUZIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SOARES LEANDRO - 

OAB:101.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para que se 

manifeste acerca dos documentos juntados às fls. 174/175, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26542 Nr: 1321-14.2006.811.0023

 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: MARIA DA PAZ COELHO VARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para que se 

manifeste acerca dos documentos juntados às fls. 142, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 575-10.2010.811.0023

 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: EDICE RIBEIRO DOS SANTOS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para trazer aos 

autos conta para depósito de RPV, de fls. 92, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70471 Nr: 3669-24.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VALTER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a)do despacho a seguir transcrito em 

resumo: DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema RENAJUD, de 

veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do(a) executado(a). 

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos. Não sendo localizado 

veículos em nome do (a) executado(a), via RENAJUD, a secretaria deverá 

intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71990 Nr: 974-63.2015.811.0023

 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: LAURO VIDAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069-M,G

 Certifico e dou fé que a(s) advogada(s) da parte autora, para que junte 

aos autos o seu comprovante de endereço a justificar a competência 

jurisdicional para processar e julgar este feito perante esta comarca, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85121 Nr: 2268-82.2017.811.0023

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SC/ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CRISTINA RODRIGUES PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, da sentença a 

seguir transcrita: Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ALINY 

CRISTINA RODRIGUES PRADO.No decorrer do procedimento, a parte 

autora informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, 

postulando pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil (fl. 14). Relatei. DECIDO. Tendo em vista as petições de fl. 

14, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63733 Nr: 792-48.2013.811.0023

 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: JOSE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65795 Nr: 3095-35.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R DOS SANTOS & CIA LTDA ME, LAIR 

BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca da certidão do senhor meirinho às fls. 81, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61780 Nr: 1705-64.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora,para que se 

manifeste, acerca do documentos juntados , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73729 Nr: 2081-45.2015.811.0023

 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: ANTONIO MAURO CARDOSO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca do documentos juntados às fls. 95 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80460 Nr: 2767-03.2016.811.0023

 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: ROSIMEIRE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte requerida, para se 

manifestar quanto a petição e fls. 83/84, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83926 Nr: 1503-14.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE MOURA & CIA LTDA, LUIZ RODRIGUES DE MOURA, 

LUAN MAYCON HOCHMANN DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GILBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência complementar do senhor Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 90,00(noventa reais) 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/penhora/intimação/avaliação, (fls. 29), com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72273 Nr: 1167-78.2015.811.0023

 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: JAIR MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 
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desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26027 Nr: 767-79.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a)para que se manifeste acerca dos 

novos docuemntos juntados às fls. 166/167, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38686 Nr: 1889-25.2009.811.0023

 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: ELIZEU DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ORESTES BELMONTE DE 

BARROS, IZE ABREU DE BARROS, SUELI ABREU DE BARROS, 

HERMENEGILDO BIANCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:3.167-A MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autoraacerca dos novos 

documentos juntados às fls. 16/169, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80038 Nr: 2497-76.2016.811.0023

 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: WASHINGTON LOPES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:11660/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte requerida para que se 

manifeste quanto a petição de fls. 85, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74837 Nr: 2818-48.2015.811.0023

 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: ALESSANDRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - LGA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte requerida, para se 

manifestar quanto a petição de fls. 71/72, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66149 Nr: 3416-70.2013.811.0023

 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 PAULO CARVALHO VIEIRA, EMILIANA BORGES 

FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO ALOISIO KOCK, MARA REGINA KOCK, 

ANDERSON LUIZ KOCK, HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670, EMILIANA BORGES FRANÇA - OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9028-B/MT, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:139527/SP, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914-MT

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) das partes do despacho a seguir 

transcrito em ressumo: Ante o exposto, ACOLHO OS PRESENTES 

EMBARGOS, CONCEDENDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES para modificar 

a decisão anteriormente lançada para o fim de dar andamento ao 

cumprimento a execução dos honorários nestes autos. Todavia, 

necessários atos para fins de regularização processual, o que 

determina-se: I - Proceda-se a Sra. Gestora Judicial a remessa dos Autos 

para ao Cartório Distribuidor para: I.a – Inclusão na parte passiva como 

litisconsortes passivos os sucessores do Requerido: MARA REGINA 

KOCK e ANDERSON LUIZ KOCK, dados de fls. 92; I.b - Cadastrar na parte 

ativa como Exequente: EMILIANA BORGES FRANÇA e cadastrar na parte 

passiva como Executado HELIO PEREIRA DE SOUZA; Cumpridos os atos 

acima: II – Proceda-se a Sra. Gestora Judicial os seguintes atos:

II.a – Substitua-se a capa dos autos; II.b – Cadastre-se como procuradora 

de EMILIANA BORGES FRANÇA a mesma em nome próprio; II.b – 

Cadastre-se como procurador de HELIO PEREIRA DE SOUZA o mesmo em 

nome próprio; II.c – Cadastre-se como procuradora dos litisconsortes 

MARA REGINA KOCK e ANDERSON LUIZ KOCK a advogada FERNANDA 

DE FREITAS ROSA; Cumpridos os atos acima, após proceda-se a Sra. 

Gestora Judicial: III. 1 – Intime-se HELIO PEREIRA DE SOUZA para 

cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 15 dias, sob pena dos 

acréscimos legais; III.2 – Intime-se o Autor José Paulo Carvalho Vieira por 

seu procurador Dr. Antônio de Souza Campos Neto, para manifestar-se 

com relação a contestação de fls.92-99, no prazo de 15 (quinze) dias; III.3 

– Intime-se a procuradora de MARA REGINA KOCK e ANDERSON LUIZ 

KOCK, posto que se trata de demanda com fundo patrimonial, para que 

informe se existe eventual inventário em favor de NILO ALOISIO KOCK, 

quem consta como inventariante e termo de compromisso de inventariante, 

para fins de substituição de NILO ALOISIO KOCK por ESPÓLIO DE NILO 

ALOISIO KOCK; Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81059 Nr: 3117-88.2016.811.0023

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONTAG & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE SINOP 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da(s) parte(s), da sentença a 

seguir transcrita em resumo: vistos. (...) Posto isto, julgo PROCEDENTE a 

presente IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA proposta por AMAZIO 

GONÇALVES em desfavor de SONTAG & CIA LTDA, para retificar o valor 

atribuído à quantia de R$ 758.227,05 (setecentos e cinquenta e oito mil, 

duzentos e vinte sete reais e cinco centavos), com fundamento art. 487, 

inciso I, do CPC, extingo o presente incidente com resolução de mérito. 

Após o trânsito em julgado da decisão trasladem-se cópias aos autos da 

Ação Monitória (código 80936) desta decisão, procedendo ao 

desapensamento, arquivando-se os autos com as baixas de praxe. P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68033 Nr: 1718-92.2014.811.0023

 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: IAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABDS, VBDS, CBDS, APADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para que se 
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manifeste, acerca do retorno da carta precatória de fls. 36/40, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 23628 Nr: 2068-95.2005.811.0023

 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: RITA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MOREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARUICH HAMMOUD - 

OAB:MT8109-B

 Código nº 23628

Vistos em correição.

Diante do requerimento de fls.604, determino a suspensão do presente 

feito, pelo prazo de 180 dias.

Findo prazo da suspensão, o requerente deverá manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010097-80.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010097-80.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: PEDRO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta, para no prazo legal de 5 (cinco) dias informar 

quanto ao depósito realizado pela requerida (cumprimento da sentença) e 

no mesmo prazo informar nos autos o número da conta para o seu 

levantamento do valor depositado em favor do autor. Atenciosamente, 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-23.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DAUFEMBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000001-23.2017.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159). Parte Autora: EXEQUENTE: ALVARO DAUFEMBACH Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSE FERREIRA JUNIOR PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): EXECUTADO: JOSE FERREIRA JUNIOR 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para para no prazo 

legal de 5 (cinco) dias informar nos autos quanto ao interesse em 

prosseguimento do feito (com a execução) uma vez que o executado foi 

devidamente citado e intimado para fazer o pagamento no prazo de 3 

(três) dias. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO CASTRO DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000035-61.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 3.122,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: CASSIO DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: SANTO CASTRO DE LIMA PEIXOTO DE AZEVEDO, 

9 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: SANTO CASTRO DE LIMA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

26/02/2018, às 16:35, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-39.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000030-39.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: EMILIANA BORGES 

FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 
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Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 28/02/2018, às 13:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada,o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-09.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000032-09.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 192,99; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): EVALDO LUCIO DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do autor, nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 28/02/2018, às 13:40, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO CASTRO DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Peixoto de 

Azevedo - MT JUÍZO DA Juizado Especial URGENTE: 69623 §!'£8¨ CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL ITINERANTE (CPC, ART. 204) PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: URGENTE DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE Peixoto de Azevedo - MT. DEPRECADO: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MATUPÁ-MT. DADOS DE 

ORIGEM Processo nº 1000035-61.2018.8.11.0023 (pje) Reclamação 

Reclamante: Cassio de Oliveira Reclamada: Santo Castro de Lima DADOS 

PARA O CUMPRIMENTO FINALIDADE: Citação e Intimação do promovido, 

por todo o conteúdo da (o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante desta carta, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 16h35min, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE 

ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pelos 

parte reclamados, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Endereço do reclamado: Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos 

S.A, Endereço: Setor de chácaras, Ponto de referência: Chácara Linha 

Maravilha, Telefone: (66) 99967-3197, Município de Matupá-MT. (Setor 

Industrial. OBSERVAÇÃO: Deverá (ão) o (a, s) citando (a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Segue em anexo: cópia da inicial Peixoto de Azevedo - MT, 09 

de fevereiro de 2018. Evandro Juarez Rodrigues CERTIFICO ser autêntica 

a assinatura supra, do(a) MM.(ª) desta Vara/Comarca, Dr.(a) Evandro 

Juarez Rodrigues. José Barbosa da Silva Sede do juízo deprecante e 

Informações: Rua Pedro Alvares Cabral, Nº 38 Bairro: Centro, Cidade: 

Peixoto de Azevedo-MT Cep:78530000 Fone: (066) 3575-2312.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-39.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 1000030-39.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: EMILIANA BORGES 

FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: EMILIANA BORGES FRANCA 

Endereço: TEOTÔNIO VILELLA, 757, ESCRITORIO, CENTRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78065-000 ; Nome: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Endereço: PRAÇA LINNEU GOMES, Portaria 03, Portaria 03 GOL, prédio 24, 

CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04626-020 PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Procedo a Citação e Intimação do promovido, 

por todo o conteúdo da (o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante desta carta, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 13h20min, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE 

ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pelos 

parte reclamados, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-09.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 1000032-09.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

192,99; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DE JESUS PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: MARIA 

DE JESUS PEREIRA Endereço: RUA DA PAZ, 218, LIBERDADE, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ; Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a Citação e Intimação do 

promovido, por todo o conteúdo da (o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecer à audiência 

de CONCILIAÇÃO para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 13h40min, na 

sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE 

ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pelos 

parte reclamados, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 
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Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81216 Nr: 3393-91.2012.811.0013

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JdDdlVCdPeL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHD, GdJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 Certifico que o Requerido Gilmares apresentou atestado médico o que 

inviabiliza a realização da audiência designada para esta data.

 Certifico ainda que o advogado do Requerido Rui Demarchi compareceu 

informando da impossibilidade de seu comparecimento em virtude de 

exames médicos pré operatórios (cateterismo).

 Nesse sentido, impulsiono o presente feito para redesignar a audiência 

para o dia 19/2/2018 às 14h.

 Intime-se as partes e testemunhas nesse sentido.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 154775 Nr: 10278-48.2017.811.0013

 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: JMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): mlds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que conforme Portaria 18/2018 – Tribunal de Justiça, 

referente ao feriado carnavalesco, e em virtude da Sessão de Conciliação 

com o Novo Código de Processo Civil, as partes deverão ser 

citados/intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

citação/intimação, razão pela qual verificando na agende informo a dia 11 

de maio de 2018, às 14:00 horas, para designação de Sessão. Do que 

para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 154699 Nr: 10235-14.2017.811.0013

 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: JMCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que conforme Portaria 18/2018 – Tribunal de Justiça, 

referente ao feriado carnavalesco, e em virtude da Sessão de Conciliação 

com o Novo Código de Processo Civil, as partes deverão ser 

citados/intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

citação/intimação, razão pela qual verificando na agende informo a dia 10 

de maio de 2018, às 17:00 horas, para designação de Sessão. Do que 

para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138499 Nr: 3070-13.2017.811.0013

 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: JEFERSON CANDIDO JOSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por um caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 149555 Nr: 7706-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joseni Galdino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que conforme Portaria 18/2018 – Tribunal de Justiça, 

referente ao feriado carnavalesco, e em virtude da Sessão de Conciliação 

com o Novo Código de Processo Civil, as partes deverão ser 

citados/intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

citação/intimação, razão pela qual verificando na agende informo a dia 10 

de maio de 2018, às 15:00 horas, para designação de Sessão. Do que 

para constar lavrei a presente certidão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 154303 Nr: 10062-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que conforme Portaria 18/2018 – Tribunal de Justiça, 

referente ao feriado carnavalesco, e em virtude da Sessão de Conciliação 

com o Novo Código de Processo Civil, as partes deverão ser 
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citados/intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

citação/intimação, razão pela qual verificando na agende informo a dia 10 

de maio de 2018, às 16:00 horas, para designação de Sessão. Do que 

para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 154945 Nr: 10378-03.2017.811.0013

 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: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que conforme Portaria 18/2018 – Tribunal de Justiça, 

referente ao feriado carnavalesco, e em virtude da Sessão de Conciliação 

com o Novo Código de Processo Civil, as partes deverão ser 

citados/intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

citação/intimação, razão pela qual verificando na agende informo a dia 09 

de maio de 2018, às 15:00 horas, para designação de Sessão. Do que 

para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144806 Nr: 5607-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sandra Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACOB ANDRÉ BRINGSKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora através de seu advogado para manifestar acerca da 

juntada de Ref.34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 152301 Nr: 9026-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

- DNIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nubia Pereira Nunes Nogueira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para pagamento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155739 Nr: 10707-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA FERNANDA ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João vitor Scedrzyk Braga - 

OAB:15.429 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para pagamento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134301 Nr: 1109-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Barata Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João vitor Scedrzyk Braga - 

OAB:15.429 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para pagamento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134301 Nr: 1109-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Barata Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João vitor Scedrzyk Braga - 

OAB:15.429 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para pagamento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151715 Nr: 8759-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arino Alcântara da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Paula Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Públio Rodrigues Araújo - 

OAB:OAB/MG 107.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Públio Rodrigues Araújo - 

OAB:OAB/MG 107.963

 Certifico que decorreu o prazo para pagamento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155420 Nr: 10574-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Francisco Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilea Dominga Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Abreu Moraes de 

Castro - OAB:DF041689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para pagamento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147581 Nr: 6848-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Dourados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSM COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DOURADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Schroder Rosa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para pagamento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153348 Nr: 9577-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elite Hotel Ltda, Cleber dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para pagamento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153601 Nr: 9688-71.2017.811.0013

 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): Thales José Andrade de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP., JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, para cumprimento do mandado de busca e apreensão.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154024 Nr: 9919-98.2017.811.0013

 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: MARCELO CASTILHO CARDOSO, DENISE DIAS DE 

OLIVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDA - 

OAB:15376, Ricardo Quidá - OAB:2.625/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Marisa Balbino da 

Trindade - OAB:3638/MT

 1. Tendo em vista que a audiência de justificação teve um problema 

técnico, não sendo possível sua gravação no sistema de áudio e vídeo, foi 

designada nova audiência de justificação para o dia 16/5/2018.

 2. Ocorre, no entanto, que já há audiência de instrução designada par ao 

dia 6/3/2018, com todas as partes intimadas.

3. Sendo assim, entendo, diante do princípio da economia processual, a 

audiência do dia 16/5/2018 deve ser cancelada, por entender que no dia 

6/3/2018 as partes e testemunhas comparecerão à audiência de 

instrução, sanando qualquer dúvida para deferimento da antecipação da 

tutela.

4. Aliás, a audiência de justificação não é obrigatória, sendo uma 

faculdade do magistrado, diante do caso concreto.

 5. Diante de todo o exposto, revogo o despacho de ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 108379 Nr: 5532-11.2015.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA JOSEFA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANE JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data encaminhei cópias para Pisicóloga, para 

realização do estudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 142541 Nr: 4644-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: anderson cassio costa ourives 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Certifico que nesta data encaminhei cópias para Assistente Social, para 

realização do estudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 152015 Nr: 8895-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Gabriela de Ros - 

OAB:OAB/RS 42.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kaie Netto Rodrigues - 

OAB:OAB/RS 97.709

 Certifico que nesta data encaminhei cópias para Assistente Social, para 

realização do estudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98834 Nr: 1589-83.2015.811.0013

 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: Rogério Netto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Vila Nova Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda - MT - OAB:

 Certifico que nesta data encaminhei cópias para Psicóloga, para 

realização do estudo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98460 Nr: 1428-73.2015.811.0013

 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: ROSALVO JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146099 Nr: 6201-93.2017.811.0013

 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: José Auto Casado Lima

 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 em correição.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

JOSÉ AUTO CASADO LIMA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 15/25.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 29/41.

A parte autora não apresentou impugnação (fl. 45).

Designada audiência de instrução e julgamento, referido ato foi realizado 

às fls. 54/58.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Pretende o autor obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquele não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação do autor amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquele demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados com a inicial, concluo que estes são 

extremamente frágeis para demonstrar a atividade rural exercida pelo 

autor, uma vez que se limitou a trazer à Certidão de Casamento (fl. 20) 

celebrado em 8 de novembro de 1988 e documentos de fls. 21/25 com 
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data pretérita ao necessário para verificar a qualidade de segurado 

especial do autor.

Quanto às provas colhidas em audiência, verifica-se do depoimento 

pessoal do autor, que o mesmo afirmou que trabalhava como vigia, sendo 

sua atividade principal.

Verifica-se do depoimento do autor.

“Juiz: Vamos ver se entendi, o senhor morava aqui na cidade e foi 

contratado para trabalhar como vigilante nesta construtora. E essa 

construtora se localizava onde é atualmente o presidio, o CDP de Pontes e 

Lacerda, e o senhor aproveitava para plantar roça ali nas margens da BR, 

é isso?... Autor: É, sim senhor.” (sic), [g.n], 03 min e 55 seg – 4min e 20 

seg.

Quanto às provas colhidas das testemunhas, as mesmas confirmaram o 

que o autor já tinha mencionado, que o mesmo trabalhava como vigia, 

sendo sua atividade principal, e ele aproveitava o tempo livre para fazer 

uma pequena roça nas margens da BR.

Outrossim, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) 

às fls. 29/32, confirma o vínculo do autor com a construtora que ele 

menciona em seu depoimento pessoal e, ainda, traz a lume outros vínculos 

tipicamente urbano, como do Frigorífico Vale do Guaporé SA-Sede Própria 

(fl. 30).

Desta forma, dispõe a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

QUALIDADE DE SEGURADO DESCARACTERIZADA. REGISTROS DE 

VÍNCULOS LABORAIS URBANOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. Não há 

interesse processual quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita 

diante do seu deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau. Apelação não 

conhecida quanto a este pedido. 2. A aposentadoria por idade será devida 

ao segurado especial que, cumprida a carência exigida em lei, completar 

60 anos de idade, se homem, e 55, se mulher. Além disso, deve 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício ou ao implemento do requisito etário. 

3. No caso, o benefício é indevido. A parte autora pretende obter a 

aposentadoria por idade na condição de rurícola, porém, os documentos 

anexados à inicial foram infirmados pelos inúmeros registros de vínculos 

empregatícios urbanos anotados no Cadastro Nacional de Informações 

Sociais, de 1979 a 2000 e de 24/10/2011 a 07/06/2014 (CNIS juntado à 

contracapa dos autos), demonstrando que o labor rural não era a fonte 

primacial de sustento da família no período de carência (1999 a 2014; art. 

142, Lei nº 8.213/91). Condição de segurado especial descaracterizada. 

4. Ademais, a prova testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário (Súmula nº 

149 do STJ). 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, 

desprovida.

(AC 0030065-65.2017.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL CRISTIANO 

MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA 

BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017).

Logo, dessume-se da prova oral colhida que a parte autora não 

comprovou o cumprimento do período de carência e o exercício de sua 

atividade em regime de economia familiar, uma vez que exercia serviços 

tipicamente urbanos.

Desta forma, não comprovado os requisitos da carência (art. 142 da Lei 

8.213/91) e do exercício de sua atividade em regime de economia familiar 

(art. 11, inc. VII, c.c. §1° da Lei 8.213/91), a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 28).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE via DJE.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145180 Nr: 5765-37.2017.811.0013

 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: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi), Jakson 

Francisco Bassi, Dania Lusia Freitas de Lourdes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Valdemir Alves da Silva, Edite 

Aparecida Alves da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697, Álvaro Adalberto Maciel Carneiro - 

OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, com amparo ao provimento 

56/2007 -CGJ, procederemos a suspensão do feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias, conforme requerido na petição de fls. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153739 Nr: 9760-58.2017.811.0013

 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: Marlene Venancio de Araujo

 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:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) DEFIRO o pedido da juntada de substabelecimento feito pelo advogado 

da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

d) Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta 

por MARLENE VENANCIO DE ARAUJO, devidamente qualificado nos autos, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sustentando 

o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo concessão 

do benefício denominado aposentadoria por idade em trabalho rural, 

carreando aos autos início de prova material – prova documental, na forma 

da lei de regência.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Na audiência de instrução e julgamento colheu-se a prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação da autora amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquela demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 
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documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pela autora com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural 

exercida por si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início 

de prova não é outra senão a de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, 

qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca 

da atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, 

as provas apresentadas pela autora, tanto materiais como testemunhais, 

são suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

O fato de a parte autora não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no art. 106 da Lei nº 8.213/1991 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações.

Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em 

verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o 

livre convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Ao mais, em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA 

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO AUTOR COMO 

TRABALHADOR RURAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos.

3. Os documentos apresentados pela requerente revelam que o requisito 

de idade mínima foi atendido, eis que a apelante contava com idade 

superior à exigida quando do ajuizamento da ação.

4. Os documentos apresentados pela parte autora configuram início 

razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução 

pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. De se ver que a condição do cônjuge, como trabalhador rural, 

expressa em certidão de casamento ou documento semelhante 

estende-se, como início de prova material, ao cônjuge (Turma Nacional de 

Uniformização dos JEFs, Súmula n° 6, STJ, REsp 1081919/PB, rel. Ministro 

Jorge Mussi, DJ 03.8.2009 e TRF1, AC 200801990483204, rel. Des. 

Francisco de Assis Betti, data:27/10/2011).

5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador 

rural da parte autora. Os testemunhos foram suficientemente 

esclarecedores e demonstraram o exercício da atividade de rurícola por 

parte do apelado.

6. O conjunto probatório revela o exercício do labor rural, cumprida a 

carência prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício previdenciário - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de rurícola da parte autora, 

corroborada por prova testemunhal e idade mínima -, é devido o benefício 

de aposentadoria por idade.

7. A correção monetária deve ser feita aplicando-se o INPC, com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com 

as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 267 de 02/12/2013, 

publicada em 10 de dezembro de 2013, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 

REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

8. Em questões de índole previdenciária os juros de mora são devidos a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subseqüentes, incidindo a taxa idêntica à 

caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, caso 

a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, 

mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e nova redação 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme aludida Resolução.

9. No tocante aos honorários de advogado, esta Corte estabilizou o 

entendimento de que são devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC, limitados, sempre, ao valor 

constante na sentença, em obediência ao princípio do não reformatio in 

pejus.

10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas, por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

11. Apelação negada e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, AC 0052708-56.2013.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1212 de 

28/02/2014)

(sem destaque no original)

Cabe esclarecer, outrossim, que a despeito de constar nos documentos 

trazidos a inicial a informação de que apenas o esposo da autora ser 

lavrador, a jurisprudência desde muito tempo sedimentou o entendimento 

de que tal circunstância deve ser estendida à mulher, ao aduzir que “a 

qualificação como trabalhador rural em documento público é extensível ao 

cônjuge para fins de início de prova material (art. 55, § 3º, da Lei 

8.213/1991)” (STJ, AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/04/2012, DJe 24/04/2012).

Demais disso, as testemunhas inquiridas, Jose Wanderlei Batista e João 

Braz da Silva foram uníssonas quanto à atividade rural exercida pela 

autora e sua família desde longa data. E conforme definição dada pelo art. 

11 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...)

Em suma, que se extrai dos autos é que a autora é lavradora, atividade da 

qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando a sua 

condição de segurada especial.

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

mesmo que de forma interrupta, sendo certo que comprovou o exercício 

de atividade rural por tempo muito superior ao previsto em lei. Demonstrou, 

ainda, a autora, ter a idade mínima exigida para a aposentadoria pretendida 

– de 55 (cinquenta e cinco) anos – o que é incontroverso.

Devo anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 
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previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

o mesmo desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, 

a fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo.

Destarte, considerando que a autora comprovou a idade mínima de 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário-de-contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurada especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe.

Cumpre salientar ainda que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no 

que tange as condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser 

aplicados para correção monetária os índices oficiais de remuneração 

básica, e no que tange aos juros, aplicar-se-ão os de poupança. Vejamos:

Art. 5º O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do mencionado 

artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, a nova lei 

vige para o futuro. Destarte, somente a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade 

rural à autora, no valor de um salário mínimo, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja, 25 de março de 2015 (fl. 16), observada a 

prescrição quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 49, I, “b”, da Lei nº 

8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

CONDENO ainda o requerido nos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

ISENTO a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância ao teor da 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: Marlene Venancio de 

Araujo; benefício concedido: aposentadoria rural por idade; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país; data de início do 

benefício: 25 de março de 2015 (fl. 16).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153833 Nr: 9820-31.2017.811.0013

 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: JOSE FERREIRA MARTINS

 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:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) DEFIRO o pedido da juntada de substabelecimento feito pelo advogado 

da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

d) Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta 

por JOSÉ FERREIRA MARTINS, devidamente qualificado nos autos, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sustentando o 

preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo concessão do 

benefício denominado aposentadoria por idade em trabalho rural, 

carreando aos autos início de prova material – prova documental, na forma 

da lei de regência.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Na audiência de instrução e julgamento colheu-se a prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende o autor obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquele não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação do autor amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquele demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pelo autor com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural 

exercida por si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início 

de prova não é outra senão a de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, 

qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca 

da atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, 

as provas apresentadas pelo autor, tanto materiais como testemunhais, 

são suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

O fato de a parte autora não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no art. 106 da Lei nº 8.213/1991 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações.

Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em 

verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o 

livre convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Ao mais, em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA 

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO AUTOR COMO 

TRABALHADOR RURAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher.
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2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos.

3. Os documentos apresentados pela requerente revelam que o requisito 

de idade mínima foi atendido, eis que a apelante contava com idade 

superior à exigida quando do ajuizamento da ação.

4. Os documentos apresentados pela parte autora configuram início 

razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução 

pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. De se ver que a condição do cônjuge, como trabalhador rural, 

expressa em certidão de casamento ou documento semelhante 

estende-se, como início de prova material, ao cônjuge (Turma Nacional de 

Uniformização dos JEFs, Súmula n° 6, STJ, REsp 1081919/PB, rel. Ministro 

Jorge Mussi, DJ 03.8.2009 e TRF1, AC 200801990483204, rel. Des. 

Francisco de Assis Betti, data:27/10/2011).

5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador 

rural da parte autora. Os testemunhos foram suficientemente 

esclarecedores e demonstraram o exercício da atividade de rurícola por 

parte do apelado.

6. O conjunto probatório revela o exercício do labor rural, cumprida a 

carência prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício previdenciário - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de rurícola da parte autora, 

corroborada por prova testemunhal e idade mínima -, é devido o benefício 

de aposentadoria por idade.

7. A correção monetária deve ser feita aplicando-se o INPC, com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com 

as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 267 de 02/12/2013, 

publicada em 10 de dezembro de 2013, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 

REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

8. Em questões de índole previdenciária os juros de mora são devidos a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subseqüentes, incidindo a taxa idêntica à 

caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, caso 

a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, 

mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e nova redação 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme aludida Resolução.

9. No tocante aos honorários de advogado, esta Corte estabilizou o 

entendimento de que são devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC, limitados, sempre, ao valor 

constante na sentença, em obediência ao princípio do não reformatio in 

pejus.

10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas, por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

11. Apelação negada e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, AC 0052708-56.2013.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1212 de 

28/02/2014)

(sem destaque no original)

Demais disso, as testemunhas inquiridas, Florêncio Divino de Souza e 

Omezina Regina de Souza foram uníssonas quanto à atividade rural 

exercida pelo autor e sua família desde longa data. E conforme definição 

dada pelo art. 11 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...)

Em suma, que se extrai dos autos é que o autor é lavrador, atividade da 

qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando a sua 

condição de segurado especial.

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

mesmo que de forma interrupta, sendo certo que comprovou o exercício 

de atividade rural por tempo muito superior ao previsto em lei. Demonstrou, 

ainda, o autor, ter a idade mínima exigida para a aposentadoria pretendida 

– de 60 (sessenta) anos – o que é incontroverso.

Devo anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

o mesmo desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, 

a fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo.

No mais, importante destacar que apesar de a autarquia requerida ter 

trazido aos autos documentos que comprava a existência de vínculos 

urbanos mantidos pelo autor (fls. 50/55), citada constatação não se 

mostra hábil a descaracterizar a condição de segurado especial do autor. 

Isto porque, as testemunhas inquiridas durante a presente solenidade 

prestaram declarações firmes e coesas no sentido de informar que o 

autor exerceu atividade urbana com a finalidade de incrementar a renda 

advinda de sua atividade rural, sendo que nenhum momento deixou de 

exercer a atividade rurícola. Além disso, importante que se diga que os 

vínculos urbanos registrados em nome do autor tiveram curto período de 

duração.

Com intuito de configurar vigor à fundamentação acima desenvolvida, 

trago à baila a ementa do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E/OU OBSCURIDADES. ART. 

535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRABALHO URBANO. CURTOS 

PERÍODOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. 

CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Consoante 

prevê o art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar 

contradição. 2. A legislação não exige do rurícola trabalho ininterrupto no 

campo e, por isso, os interregnos laborados pelo marido da autora em 

atividade urbana não descaracterizam, por si só, seu status de 

trabalhadora rural. 3. O benefício de prestação continuada é devido a 

partir da data da citação, nos termos do pedido inicial. 4. Embargos de 

declaração acolhidos, com efeitos modificativos quanto ao item 3. 

( E m b a r g o s  d e  D e c l a r a ç ã o  n a  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 

0074866-47.2009.4.01.9199/GO, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Francisco de Assis Betti. j. 03.12.2014, unânime, e-DJF1 28.01.2015).

Destarte, considerando que o autor comprovou a idade mínima de 60 

(sessenta) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário-de-contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurado especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe.

Cumpre salientar ainda que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no 

que tange as condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser 

aplicados para correção monetária os índices oficiais de remuneração 

básica, e no que tange aos juros, aplicar-se-ão os de poupança. Vejamos:

Art. 5º O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 
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passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do mencionado 

artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, a nova lei 

vige para o futuro. Destarte, somente a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade 

rural ao autor, no valor de um salário mínimo, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja, 1º de abril de 2016 (fl. 20), considerando a 

inexistência de requerimento administrativo, observada a prescrição 

quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 49, I, “b”, da Lei nº 8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

CONDENO ainda o requerido nos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

ISENTO a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância ao teor da 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do Segurado: José Ferreira Martins; 

benefício concedido: aposentadoria rural por idade; renda mensal: 100% 

(cem por cento) do salário mínimo vigente no país; data de início do 

benefício: 1º de abril de 2016 (fl. 20).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154825 Nr: 10305-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que conforme Portaria 18/2018 – Tribunal de Justiça, 

referente ao feriado carnavalesco, e em virtude da Sessão de Conciliação 

com o Novo Código de Processo Civil, as partes deverão ser 

citados/intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

citação/intimação, razão pela qual verificando na agende informo a dia 27 

de abril de 2018, às 14:00 horas, para designação de Sessão. Do que 

para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114193 Nr: 1655-29.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAZUL VEICULOS COM IMP EXP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gomes da Silva Lessi 

- OAB:OAB/MT15159, EBER DOS SANTOS - OAB:19476/O, JORGE 

AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700/O, Maria Antonieta Silveira 

Castor - OAB:6366, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

ajuizada por CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA contra MARAZUL 

VEÍCULOS COM IMP EXP LTDA.

 Afirma o autor que adquiriu um veículo Cerato, marca KIA, no mês de maio 

de 2015.

Na sequência, ao utilizá-lo, identificou que ao atingir a velocidade 

aproximada de 100 km, começavam as vibrações, colocando a vida dos 

passageiros em risco.

Após informar o ocorrido à ré, foi recomendada ao autor a troca dos 

cubos dianteiros dos dois lados do veículo, o que foi feito. No entanto, a 

substituição das peças não resolveu o problema.

Em outro contato realizado com a ré, esta disse ao autor que era 

necessário a troca dos 4 (quatro) pneus para a solução do problema 

apresentado pelo automóvel. Entretanto, apesar de ter sido realizada a 

substituição dos mesmos, além do balanceamento e alinhamento no 

veículo, o defeito não foi sanado.

Apesar de todas estas tentativas, a ré pediu ao autor que levasse o 

veículo até Cuiabá/MT no dia 27/11/2015, a fim de solucionar o problema, 

contudo, obteve posteriormente informação de que era necessária a troca 

das rodas que poderiam estar empenadas.

Ao final do exposto, requereu a inversão do ônus da prova, bem como a 

condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 

5.839,00 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais) e danos morais no 

importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da verba de sucumbência.

Juntou documentos (fls. 10/15).

Recebida a inicial e citado a ré, a contestação foi ofertada, 

tempestivamente, nas fls. 21/31, seguido de documentos (fls. 31/37).

Asseverou a ré que o autor adquiriu o veículo de terceiros e em razão da 

“luz de check” estar acesa, o bem móvel foi levado à concessionária pela 

primeira vez, quando tinha 77.295 quilômetros, já com 4 (quatro) anos de 

uso, e, até então, o proprietário não havia informado o problema na 

vibração do volante do carro.

Na segunda vez, o autor levou o veículo para primeira revisão com 80.000 

km, bem como autorizou a realização da troca do rolamento e cubo, a 

retífica dos discos pastilhas dianteiras, além do óleo, filtro de ar e 

combustível, bem como dos fluídos de freio e outros, deixando, do mesmo 

modo, o proprietário de informar o problema na vibração do volante do 

carro.

Portanto, os gastos no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 

foram realizados pelo autor na revisão do veículo.

A ré afirma que o autor, apenas no dia 27/11/2015, informou o problema 

de vibração no volante do veículo, oportunidade em que foi aberta uma 

Ordem de Serviço nº 22.602, com a finalidade de realizar, pela segunda 

vez, a revisão no veículo, bem como apurar o fato apresentado.

Diante disso, o veículo foi encaminhado para a oficina da concessionária. 

Porém não foi constatado qualquer tipo de problema, exceto a 

irregularidade de o autor estar utilizando no veículo pneus com marcas 

diferentes, o que poderia ser a causa dos problemas de estabilidade 

apresentados pelo automóvel.

Em razão disso, a ré realizou um teste no carro colocando rodas e pneus 

novos e originais de fábrica, de forma que o veículo não apresentou mais 

qualquer tipo de problema.

Ao final do exposto, asseverou que inexistem danos materiais e morais 

indenizáveis, requerendo a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação (fls. 38/48).

O despacho saneador foi proferido nas fls. 66/67. Na ocasião, foi fixado o 

ponto controvertido, sendo deferida a realização de prova pericial e a 

formulação de quesitos pelo juízo.

A ré indicou assistente técnico e apresentou quesitos nas fls. 73/74.

A decisão proferida na fl. 104 inverteu o ônus da prova e determinou que 

as partes recolhessem os honorários periciais.

Na manifestação de fls. 110/111, a ré informou que não tem interesse na 

realização da prova pericial pelo fato do veículo estar na posse de 

terceiros e a inspeção pelo perito dificilmente alcançar o resultado eficaz.

Em ato contínuo, foi proferido novo despacho saneador nas fls. 114/115, 

dispensando a realização da prova pericial, bem como fixando novos 

pontos controvertidos e a produção de prova testemunhal.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 124/128), 

oportunidade na qual foi homologada a desistência da oitiva das 

testemunhas arroladas pela ré, sendo ouvidas as testemunhas do autor.

Encerrada a instrução processual, o autor e ré apresentaram os 

memoriais finais escritos, respectivamente às fls. 130/134 e 135/139.

E os autos vieram conclusos.
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É o relatório, fundamento e decido.

Em que pese às alegações do autor, não restou comprovada a existência 

do fato constitutivo do direito do autor, ou seja, os danos materiais e 

morais tal como alegado na petição inicial.

As provas documentais apresentadas nos autos comprovam que o autor 

levou o seu veículo até à concessionária requerida com o intuito de 

realizar serviços gerais de manutenção e, posteriormente, revisões de 

80.000 km e 90.000 km.

Inicialmente, os serviços prestados pela ré foram detalhados no 

orçamento nº. 20.871, quando o autor informou que o veículo apresentava 

a “luz de check” acesa.

Por outro vértice, já o orçamento nº. 21.177, trata-se da revisão de 80.000 

km, ocasião em que o autor informou que o “capo” do veículo vibrava ao 

ligar o ar condicionado, sem qualquer relação, portanto, com a causa de 

pedir remota.

Em relação ao orçamento nº. 22.602, o autor levou ao conhecimento da ré 

que o volante do carro vibrava ao atingir velocidade próxima a 100 Km/h e 

mesmo após ter sido realizado anteriormente o alinhamento e 

balanceamento, a situação permaneceu.

No entanto, o autor não conseguiu comprovar, seja documentalmente ou 

por meio de testemunhas, que a ré assumiu a obrigação de solucionar o 

problema apresentado e tenha, eventualmente, cometido falha na 

prestação de serviços, deixando de resolvê-la.

 Ademais disso, quanto à prova oral produzida, as testemunhas foram 

unânimes no sentido de afirmar que o veículo apresentava citado 

problema, ou seja, vibração no volante ao atingir determinada velocidade. 

No entanto, não souberam identificar a causa/origem, motivo pela qual se 

limitaram a orientar o autor a procurar uma concessionária a fim de 

solucionar o problema.

Cumpre ressaltar que este juízo indagou as testemunhas sobre eventual 

conduta praticada pela ré por ocasião das revisões realizadas no veículo 

automotor, no sentido de ter causado ao autor humilhação, sendo que as 

mesmas não souberam informar absolutamente nada do que ocorreu em 

referido local.

Desta forma, não havendo o autor obtido êxito no sentido de demonstrar o 

nexo causal existente entre o entrave detectado em seu veículo e o 

serviço prestado pela ora ré, de modo a se concluir, repise-se, pela má 

prestação de serviços, não há o que se falar em prejuízos materiais 

causados pela demanda e, consequentemente, em ato ilícito indenizável, 

devendo os pedidos deduzidos na inicial ser julgados improcedentes 

(neste sentido: TJRS, Recurso Cível nº 7100406682, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

26/11/2013).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Em razão do princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento de 

custas e despesas processuais.

CONDENO o autor, inclusive, ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor do advogado da ré que ARBITRO em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do NCPC.

Tais verbas de sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, “ex vi” do §3º do art. 98 do NCPC, em razão de ser o autor 

beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 18).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

CERTIFIQUE-SE com a ocorrência do trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120753 Nr: 3899-28.2016.811.0013

 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: Suelaine Felicidade de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT movida por SUELAINE FELICIDADE SOUZA em 

desfavor da TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A.

A parte requerente alega em sua inicial que, em decorrência de acidente 

de trânsito ficou inválida, resultando incapacidade para as ocupações 

habituais, fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Citada, a requerida apresentou contestação de fls. 25/102.

Impugnação à contestação nas fls. 106/114.

Em seguida, o feito foi saneado, afastando-se as preliminares, ocasião em 

que foi deferida a realização de prova pericial (fls. 116/117).

O laudo médico-pericial foi apresentado às fls. 137/139.

A parte requerida manifestou acerca do laudo às fls. 143/145.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É a suma o necessário. Fundamento e decido.

Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que a autora pleiteia que 

a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no importe 

remanescente de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A Lei Federal n.º 6.194/1974 estabelece diretrizes quanto à obrigação de 

indenizar das seguradoras:

Art. 3.º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.º 

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:

a) (revogada);

b) (revogada);

c) (revogada);

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente; e

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à 

vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas.

Noutras palavras, o DPVAT garante o direito de indenização às vítimas de 

acidentes de trânsito, por morte e invalidez permanente total ou parcial, 

além do reembolso das despesas médicas e hospitalares.

No caso em apreço, verifico que o laudo pericial acostado nos autos nas 

fls. 137/139 concluiu que a autora teve trauma no joelho esquerdo, 

ocasionando o rompimento do ligamento cruzado, que o deixou com os 

movimentos de flexão, extensão, e rotação prejudicados, fazendo jus ao 

recebimento de indenização no percentual de 25% de 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza a quantia de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Com efeito, vislumbro que o mencionado valor a que faz jus a parte autora 

já foi por ela recebido, conforme extrai da afirmação constante na fl. 09 da 

peça de ingresso.

Logo, o pedido formulado na inicial de receber a diferença da verba não 

paga administrativamente, a fim de totalizar o valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), a que alude o art. 3º, inciso II, da Lei n° 6.194/74, 

não é procedente.

Por fim, não havendo a comprovação dos fatos constitutivos do direito da 

parte autora, por meio de prova técnica pericial, a improcedência do 

pedido é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o 

que faço com fulcro assente no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

 Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas, despesas, além de honorários advocatícios de 

sucumbência que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 

§2º, incisos I a IV, do NCPC. No entanto, considerando a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica 

suspensa, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC (fl. 19).

Considerando que os honorários periciais já se encontram depositados em 

Juízo, conforme se vê à fl. 121, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do 

referido valor em favor do médico-perito nomeado nos autos (fls. 

116/117).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, REMETAM-SE os autos 
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à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153619 Nr: 9693-93.2017.811.0013

 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: Ivonete Ferreira Pereira Maciel

 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 em correição.

IVONETE FERREIRA PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou 

a presente AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA ESPECIAL em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, alegando, em síntese, ter implementado os requisitos 

necessários ao seu deferimento.

Carreou à inicial os documentos de fls. 10/37.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 44/67, alegando 

apenas questões de mérito.

A réplica foi trazida às fls. 71/73.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, conforme se verifica da leitura da inicial, a autora objetiva a 

percepção de aposentadoria especial, prevista nos arts. 57 e seguintes 

da Lei nº 8.213/1991, sob o argumento de que, em sua atividade laboral, 

encontrava-se exposta diuturnamente a ambiente insalubre, visto que 

estaria exposta a agentes biológicos nocivos a sua saúde. Para isso, fez 

juntar aos autos formulário PPP (Perfil Profissiográfico Profissional), às fls. 

24/27, em que constam informações acerca das atividades desenvolvidas 

e fatores de risco.

Quanto à função de enfermagem, cumpre destacar que esta foi 

enquadrada no código 1.3.2 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/1964 

e no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto nº 83.080/1979 que assim dispôs: 

trabalhadores ocupados em caráter permanente com doentes ou materiais 

infecto-contagiantes, contato permanente com doentes ou materiais 

infecto-contagiantes. Ainda, se relacionou no código 2.1.3 do Anexo II do 

Decreto nº 83.080/1979, médicos, médicos-laboratoristas, técnicos de 

laboratórios, dentistas e enfermeiros.

A exposição a agentes nocivos referentes às categorias profissionais 

relacionadas nesses decretos goza de presunção “juris et jure”, 

presumindo a sua especialidade até a edição da Lei nº 9.032/1995. Após a 

publicação do Decreto nº 2.172/1997, foram classificados como nocivos 

os agentes biológicos incluídos na alínea “a” do código 3.0.1 do Anexo IV: 

“Trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes 

portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais 

contaminados”. A legislação não definiu o que compreende por 

estabelecimento de saúde, pelo que estão incluídos hospitais, clínicas, 

casas de saúde, laboratórios de exames, e outros que objetivam 

atendimento à saúde humana.

Finalmente, o Anexo IV ao Decreto nº 3.048/1999 também classificou 

como nocivos os agentes biológicos incluídos no Código 3.0.1: 

microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas.

Assim, conclui-se que as atividades relacionadas nos aludidos decretos 

asseguram ao enfermeiro o direito à aposentadoria especial, quando 

desempenhadas durante o prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) anos fixado 

na legislação, bem como asseguram o cômputo como tempo especial, 

quando o trabalho tenha sido exercido alternadamente com atividades 

comuns.

Com efeito, os documentos constantes dos autos comprovam que a 

autora laborou na condição de auxiliar/atendente de enfermagem entre os 

períodos de 1 de junho de 1986 a 30 de janeiro de 1988, 1 de julho de 

1988 a 23 de janeiro de 1989, 1 de abril de 1989 a 31 de fevereiro de 

1990, 1 de fevereiro de 1991 a 22 de novembro de 1992, 20 de maio de 

1993 a 30 de setembro de 1993 e 1 de fevereiro de 1996 a 15 de 

dezembro de 2012 (fls. 17/23), totalizando um período de 22 (vinte e dois) 

anos e 7 (sete) dias de atividade exercida em condição especial.

Desse modo, verifica-se que, no PPP trazido aos autos (fls. 24/27), há 

menção de que as atividades da autora eram executadas com inexorável 

contato direto com pacientes, nos termos descritos acima, além da 

exposição ao fator de risco biológico (vírus, bactérias, protozoários e 

fungos).

Neste ponto, cumpre salientar uma vez mais que, a habitualidade e 

permanência do tempo de trabalho em condições especiais prejudiciais à 

saúde ou à integridade física referidas no art. 57, § 3º, da Lei nº 

8.213/1991, não pressupõem a exposição contínua ao agente nocivo 

durante toda a jornada de trabalho, devendo ser interpretada no sentido 

de que tal exposição é ínsita ao desenvolvimento das atividades cometidas 

ao trabalhador, integrada à sua rotina de trabalho, e não de ocorrência 

eventual, ocasional. Exegese diversa levaria à inutilidade da norma 

protetiva, pois em raras atividades a sujeição direta ao agente nocivo se 

dá durante toda a jornada de trabalho e, em muitas delas, a exposição em 

tal intensidade seria absolutamente impossível.

Em assim sendo, utilizando a tabela de conversão estabelecida no bojo do 

art. 70, do Decreto nº 3.048/1999, o tempo de atividade em condição 

especial da autora passa a ser em 26 (vinte e seis) anos, 4 (quatro) 

meses e 7 (sete) dias na condição de atividade comum e, somando às 

outras contribuição realizadas, que perfaz a quantia de 5 (cinco) anos, 11 

(onze) meses e 2 (dois) dias (fls. 44 e 47), percebe-se que, a autora 

então, cumpre um dos requisitos, visto que possuem mais de 30 (trinta) 

anos de contribuições.

A esse respeito, inclusive, a jurisprudência do e. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região é unânime ao prever a possibilidade da concessão do 

benefício ora pleiteado, nos exatos moldes em que se encontra o 

requerimento da autora. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. 

RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE 

ESPECIAL. ENFERMEIRA. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS 

BIOLÓGICOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. BENEFÍCO DEFERIDO. 

TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS. DESPESAS.

1. O recurso especial e/ou extraordinário, via de regra, não possui efeito 

suspensivo, forte no disposto no § 2º do art. 542 do CPC, ensejando o 

cumprimento imediato da condenação imposta na ação ordinária com 

natureza previdenciária ou assistencial.

2. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de labor prestado sob 

condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores 

aos normais para o segurado e, cumpridos os requisitos legais, dá direito 

para todos os fins previdenciários.

3. É considerada insalubre, para fins de contagem de tempo especial, a 

atividade de enfermagem, enquadrada no código 1.3.2 do Quadro Anexo 

ao Decreto 53.831/1964 e no código 1.3.4 do anexo I do Decreto 

83.080/1979. A exposição a agentes nocivos relativamente às categorias 

profissionais relacionadas nesses decretos goza de presunção juris et 

jure presumindo a sua especialidade até a edição da Lei 9.032 de 

29/04/1995.

4. A atividade profissional com exposição a agentes biológicos é 

considerada nociva a saúde, em conformidade com o Código 1.3.2 do 

Anexo do Decreto nº 53.831/1964, Código 1.3.2 do Decreto nº 

83.080/1979, Código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 2.172/1997, e, 

Código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.084/1999, sendo que, segundo a 

jurisprudência dominante, não precisa ocorrer durante toda a jornada de 

trabalho, uma vez que basta o contato de forma eventual para que haja 

risco de contração de doenças.

5. No caso concreto, ficou comprovado que a segurada exerceu as 

atividades de "atendente de enfermagem" em ambiente hospitalar, 

exposta, de maneira habitual e permanente, a agentes biológicos (vírus, 

bactérias, parasitas etc.), ensejando o reconhecimento como especial.

6. Considerando-se o tempo de serviço comum e o convertido a tal pelo 

fator 1.2 (um ponto dois), a segurada comprovou o cumprimento dos 

requisitos para obtenção de aposentadoria integral por tempo de 

serviço/contribuição.

7. O termo inicial do benefício é a data do requerimento administrativo. 

Entretanto deve ser respeitada a prescrição das parcelas vencidas no 

quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente ação, conforme 

reiterada jurisprudência deste Tribunal.

8. A correção monetária e os juros de mora sobre as parcelas em atraso 
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devem incidir na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal.

9. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento), 

incidentes sobre o valor da condenação, observada a Súmula nº 111 do 

STJ e conforme art. 20, § 4º do CPC.

10. O INSS goza de isenção de custas, na forma do art. 4º, I da Lei 

9.289/1996.

11. Apelação do INSS e remessa necessária não providas.

(TRF1, AC 0013102-29.2007.4.01.3800/MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 p.797 de 10/02/2016).

Lado outro, alega a requerida em sua contestação que o período de 

atividade especial realizada pela autora não deverá ser reconhecida, 

tendo em vista que ela utilizava Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

em sua jornada de trabalho. No entanto, esse entendimento não deve ser 

aplicado no caso dos autos, uma vez que em relação aos agentes 

biológicos, ainda que ocorra a utilização de EPI, estes não são capazes de 

eliminar, de forma absoluta, o risco proveniente do exercício da atividade 

com exposição a agente de natureza infectocontagiosa, portanto, essa 

tese da requerida deve ser afastada.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS 

DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO DO INSS 

NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS 

INFECTOCONTAGIOSOS. FORNECIMENTO DE EPI EFICAZ. IRRELEVÂNCIA. 

CONSECTÁRIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O desate da lide cinge-se ao 

reconhecimento da especialidade do labor prestado pela autora nos 

períodos de 02/01/1980 a 08/02/1985 e 01/07/1987 a 29/03/2010 para o 

fim de concessão de aposentadoria especial. 2. A sentença recorrida 

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, 

reconhecendo a natureza especial do labor prestado pela autora nos 

períodos de 02/01/1980 a 08/02/1985 e 01/07/1987 a 29/03/2010, por 

exposição a agentes nocivos biológicos, e condenando o INSS à 

concessão de aposentadoria especial a partir de 05/12/2008. Porém, em 

seu recurso, a autarquia previdenciária veicula apenas alegações 

genéricas a respeito dos requisitos exigidos para a comprovação de 

tempo de serviço, sem impugnar as situações concretas abordadas na 

sentença. 3. Não se conhece de apelação cujas razões são dissociadas 

da fundamentação da sentença recorrida. 4. Sendo a sentença ilíquida, 

cabível a remessa necessária, não se aplicando o § 2º do art. 475 do 

Código de Processo Civil/1973, conforme entendimento consolidado nesta 

Corte e no Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não incide o § 3º do 

mesmo artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 5. O reconhecimento da 

natureza especial do labor prestado até a vigência da Lei 9.032/95, em 

29/04/1995, pode ser feito pelo mero enquadramento em categoria 

profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol expedido 

pelo Poder Executivo (Decretos 53.831/64 e 83.080/79), ou, ainda, pela 

comprovação da exposição a agentes nocivos constantes nos anexos 

dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para 

aqueles agentes que necessitam de aferição técnica (ruído, frio e calor). 

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "somente após a 

entrada em vigor da Lei n.º 9.032/95 passou a ser exigida, para a 

conversão do tempo especial em comum, a comprovação de que a 

atividade laboral tenha se dado sob a exposição a fatores insalubres de 

forma habitual e permanente". (AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 

06/10/2014). 7. Inexiste exigência legal de que o perfil profissiográfico 

previdenciário seja, necessariamente, contemporâneo à prestação do 

trabalho, servindo como meio de prova quando atesta que as condições 

ambientais periciadas equivalem às existentes na época em que o autor 

exerceu suas atividades, até porque, se o perfil foi confeccionado em 

data posterior e considerou especiais as atividades exercidas pelo autor, 

certamente à época em que o trabalho fora executado as condições eram 

mais adversas, porquanto é sabido que o desenvolvimento tecnológico 

tende a aperfeiçoar a proteção aos trabalhadores. 8. No julgamento do 

ARE 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese 

de que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição 

do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for 

realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo 

constitucional à aposentadoria especial". Entretanto, em relação ao agente 

nocivo ruído, o Pretório Excelso firmou o entendimento de que "a 

declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico 

Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção 

Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para 

aposentadoria". Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do 

EPI, restou assentado que "a premissa a nortear a Administração e o 

Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria 

especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar 

suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o 

empregado se submete". (ARE 664.335, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 04/12/2014). 9. Conforme jurisprudência firmada nesta 

Corte, esse mesmo entendimento deve ser aplicado em relação aos 

agentes biológicos, pois, ainda que ocorra a utilização de EPI's, estes não 

são capazes de elidir, de forma absoluta, o risco proveniente do exercício 

da atividade com exposição a agentes de natureza infectocontagiosa. 

Precedente: AC 0002108-12.2011.4.01.3311 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL 

SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 

DA BAHIA, e-DJF1 de 16/05/2016. 10. A legislação previdenciária não 

restringe o reconhecimento de tempo de serviço especial aos 

profissionais da área da saúde lotados em unidades hospitalares de 

isolamento, bastando a exposição direta do segurado a fatores de risco 

biológico durante a respectiva jornada de trabalho. 11. A exposição a 

agentes biológicos não exige, para fins de reconhecimento do exercício de 

atividade laborativa especial, análise quantitativa de concentração ou 

intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, mas sim análise 

qualitativa. Precedentes: AC 0007094-23.2016.4.01.9199 / BA, Rel. 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Rel.Conv. 

JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 26/07/2017; AC 

0009349-75.2008.4.01.3300 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA 

ALVES DE SOUZA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 12/05/2016. 12. As 

anotações constantes na CTPS acostada às fls. 17/18 e as informações 

contidas no perfil profissiográfico previdenciário de fls. 23/24 comprovam 

que a autora trabalhou no setor de assistência médica e odontológica do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Pedro da União/MG no período 

de 02/01/1980 a 08/02/1985 e suas atividades consistiam em "auxiliar os 

médicos e dentistas, administrando medicamentos, injeções, curativos, 

esterilizando instrumentos, aferindo sinais vitais", bem como realizar "a 

limpeza do local de trabalho", razão pela qual permanecia exposta a 

micro-organismos infectocontagiosos. Portanto, não há dúvidas de que a 

autora laborou exposta aos agentes nocivos elencados nos códigos 1.3.2 

do Decreto 53.831/64 e 1.3.4, do Anexo I, do Decreto 83.080/79. 13. Já o 

perfil profissiográfico de fls. 21/22 demonstra que a autora laborou como 

auxiliar de enfermagem na Prefeitura Municipal de São Pedro da União/MG 

no período de 01/07/1987 a 06/11/2008 (data da emissão do documento) e 

suas atividades consistiam em: "realizar visitas domiciliares; fazer 

curativos; fazer aplicação de medicamentos (intramuscular, intravenosa e 

subcutânea); fazer reuniões com grupos de hipertensos, diabéticos, 

crianças de baixo peso; realizar palestras para estudantes; verificar os 

sinais vitais do paciente; fazer o controle da hanseníase; fazer o controle 

de medicamentos e visitas a pacientes portadores de HIV; auxiliar os 

médicos em suas atividades; preparar as inalações e fazer o teste de 

glicemia nos pacientes". Embora no documento conste que o fator de risco 

era o "contato com pacientes", não há dúvidas de que a autora 

permanecia exposta aos micro-organismos infectocontagiosos previstos 

nos códigos 1.3.2 do Decreto 53.831/64, 1.3.4 do anexo I do Decreto 

83.080/79 e 3.0.1 do anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99. 14. Da 

soma dos períodos de labor especial reconhecidos na presente demanda, 

verifica-se que a autora totalizava 26 anos, 5 meses e 13 dias na data do 

requerimento administrativo (05/12/2008), tempo suficiente para a 

concessão da aposentadoria especial. 15. Correção monetária das 

parcelas em atraso, observada a prescrição quinquenal, conforme Manual 

de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei 11.960/2009, passando, a partir de então, a 

observar o índice previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação 

da Lei 11.960/2009, sem prejuízo de que se observe, quando da fase de 

cumprimento do julgado, o que vier a ser decidido pelo STF no RE 

870.947/SE (alteração de índice, modulação de feitos, etc.). Enquanto 

essa questão estiver pendente de julgamento no STF, fica assegurada à 

parte a possibilidade de expedição de requisitório da parte incontroversa 
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da dívida. Juros de mora conforme metodologia e índices do Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. 16. 

Apelação do INSS não conhecida e remessa necessária, tida por 

interposta, parcialmente provida.A Câmara, por unanimidade, deixou de 

conhecer da apelação do INSS e deu parcial provimento à remessa 

necessária, tida por interposta.

(ACORDAO 00712990320124019199, JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA 

DA CUNHA, TRF1 - 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 DATA:25/10/2017 ).

Deste modo, estando preenchidos os requisitos legais necessários à 

percepção do benefício, quais sejam, (i) condição de segurada da autora; 

(ii) carência exigida; e (iii) insalubridade, periculosidade ou penosidade, 

entendo que é devido o deferimento do pleito autoral, concedendo-se à 

autora o benefício de aposentadoria especial consistente na renda mensal 

de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício de aposentadoria especial à autora IVONETE 

FERREIRA PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, no valor de 100% 

(cem por cento) do salário de benefício, cujo termo “a quo” deverá 

retroagir à data do indeferimento administrativo do benefício, qual seja, 31 

de março de 2017 (fl. 28), ressalvada a prescrição quinquenal, se 

aplicável à hipótese (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 8º, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração a 

natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE os 

autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação do benefício: (i) nome do segurado: IVONETE FERREIRA 

PEREIRA; (ii) benefício concedido: APOSENTADORIA ESPECIAL; (iii) renda 

mensal atual: 100% (CEM POR CENTO) DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO; (iv) 

data de início do benefício (DIB): 31 DE MARÇO DE 2017; (v) renda mensal 

inicial (RMI): A SER CALCULADA PELO INSS; (vi) data do início do 

pagamento: NÃO SE APLICA.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154443 Nr: 10144-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERÊNÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por LEONARDO PEREIRA DE 

CARVALHO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial.

Juntou documentos às fls. 6/24.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

33/126.

A réplica foi trazida às fls. 130/138.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que o autor pleiteia que 

a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no importe de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Como preliminar, a parte ré apresentou a necessidade de inclusão de 

outra seguradora no polo passivo da presente demanda, alegação que 

merece ser afastada, de acordo com o entendimento já consolidado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal entendimento 

estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo pagamento das 

indenizações devidas pelo seguro DPVAT.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO.

Qualquer seguradora participante do convênio firmado com a FENASEG 

(Federação Nacional de Seguros) tem legitimidade para responder pelo 

pagamento da indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos 

termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação 

dada pela Lei nº 8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS 

DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

25/11/2009, Data da publicação no DJE 09/12/2009).

Acerca da preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista que 

a parte requerente não apresentou o pedido administrativo não está 

caracterizado nos autos, uma vez que a seguradora apresentou 

contestação ao mérito da ação, desta maneira, demostrando o interesse 

de agir do autor pela resistência da requerida à concessão da indenização 

requerida.

Nessa linha, destaco precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso que, em casos análogos recentes, já firmou a orientação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo como condição para o regular exercício do 

direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)”. 2. “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização” (Súmula 257/STJ).

(Ap 22022/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Ainda em sede de preliminar, a requerida arguiu o principio da causalidade 

e a sucumbência autoral, uma vez que requerida não deu causa ao 

ajuizamento da ação. Todavia a referida tese não é hipótese elencada no 

art. 337 e seus incisos, portanto, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito.

Desta forma, REJEITO as preliminares.

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito.

Deverá a secretaria, mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar o autor e, mediante remessa dos autos, intimar a seguradora ré 

acerca da data aprazada para a perícia, bem como para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço consignar que o autor 

deverá comparecer na perícia a ser designada independentemente de 

intimação pessoal.

ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor 
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de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o 

prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da 

realização da perícia médica.

Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu 

teor (art. 477, § 1º, do NCPC).

 Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154489 Nr: 10169-34.2017.811.0013

 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 DE LOURDES SOUZA SALIZ

 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:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) DEFIRO o pedido da juntada de substabelecimento feito pelo advogado 

da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

d) Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta 

por MARIA DE LOURDES SOUZA SALIZ, devidamente qualificado nos 

autos, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo 

concessão do benefício denominado aposentadoria por idade em trabalho 

rural, carreando aos autos início de prova material – prova documental, na 

forma da lei de regência.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Na audiência de instrução e julgamento colheu-se a prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação da autora amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquela demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pela autora com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural 

exercida por si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início 

de prova não é outra senão a de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, 

qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca 

da atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, 

as provas apresentadas pela autora, tanto materiais como testemunhais, 

são suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

O fato de a parte autora não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no art. 106 da Lei nº 8.213/1991 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações.

Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em 

verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o 

livre convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Ao mais, em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA 

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO AUTOR COMO 

TRABALHADOR RURAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos.

3. Os documentos apresentados pela requerente revelam que o requisito 

de idade mínima foi atendido, eis que a apelante contava com idade 

superior à exigida quando do ajuizamento da ação.

4. Os documentos apresentados pela parte autora configuram início 

razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução 

pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. De se ver que a condição do cônjuge, como trabalhador rural, 

expressa em certidão de casamento ou documento semelhante 

estende-se, como início de prova material, ao cônjuge (Turma Nacional de 

Uniformização dos JEFs, Súmula n° 6, STJ, REsp 1081919/PB, rel. Ministro 

Jorge Mussi, DJ 03.8.2009 e TRF1, AC 200801990483204, rel. Des. 

Francisco de Assis Betti, data:27/10/2011).

5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador 

rural da parte autora. Os testemunhos foram suficientemente 

esclarecedores e demonstraram o exercício da atividade de rurícola por 

parte do apelado.

6. O conjunto probatório revela o exercício do labor rural, cumprida a 

carência prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício previdenciário - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de rurícola da parte autora, 

corroborada por prova testemunhal e idade mínima -, é devido o benefício 

de aposentadoria por idade.

7. A correção monetária deve ser feita aplicando-se o INPC, com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com 

as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 267 de 02/12/2013, 

publicada em 10 de dezembro de 2013, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 

REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

8. Em questões de índole previdenciária os juros de mora são devidos a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subseqüentes, incidindo a taxa idêntica à 

caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, caso 

a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, 

mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e nova redação 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme aludida Resolução.

9. No tocante aos honorários de advogado, esta Corte estabilizou o 

entendimento de que são devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC, limitados, sempre, ao valor 

constante na sentença, em obediência ao princípio do não reformatio in 

pejus.

10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 428 de 547



jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas, por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

11. Apelação negada e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, AC 0052708-56.2013.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1212 de 

28/02/2014)

(sem destaque no original)

Cabe esclarecer, outrossim, que a despeito de constar nos documentos 

trazidos a inicial a informação de que apenas o esposo da autora ser 

lavrador, a jurisprudência desde muito tempo sedimentou o entendimento 

de que tal circunstância deve ser estendida à mulher, ao aduzir que “a 

qualificação como trabalhador rural em documento público é extensível ao 

cônjuge para fins de início de prova material (art. 55, § 3º, da Lei 

8.213/1991)” (STJ, AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/04/2012, DJe 24/04/2012).

Demais disso, as testemunhas inquiridas, Valdeir Queiroz da Silva e José 

Antonio Vitalino foram uníssonas quanto à atividade rural exercida pela 

autora e sua família desde longa data. E conforme definição dada pelo art. 

11 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...)

Em suma, que se extrai dos autos é que a autora é lavradora, atividade da 

qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando a sua 

condição de segurada especial.

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

mesmo que de forma interrupta, sendo certo que comprovou o exercício 

de atividade rural por tempo muito superior ao previsto em lei. Demonstrou, 

ainda, a autora, ter a idade mínima exigida para a aposentadoria pretendida 

– de 55 (cinquenta e cinco) anos – o que é incontroverso.

Devo anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

o mesmo desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, 

a fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo.

Destarte, considerando que a autora comprovou a idade mínima de 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário-de-contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurada especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe.

Cumpre salientar ainda que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no 

que tange as condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser 

aplicados para correção monetária os índices oficiais de remuneração 

básica, e no que tange aos juros, aplicar-se-ão os de poupança. Vejamos:

Art. 5º O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do mencionado 

artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, a nova lei 

vige para o futuro. Destarte, somente a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade 

rural à autora, no valor de um salário mínimo, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja, 17 de maio de 2017 (fl. 17), observada a 

prescrição quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 49, I, “b”, da Lei nº 

8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

CONDENO ainda o requerido nos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

ISENTO a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância ao teor da 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: Maria de Lourdes Souza 

Saliz; benefício concedido: aposentadoria rural por idade; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país; data de início do 

benefício: 17 de maio de 2017 (fl. 17).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 154701 Nr: 10237-81.2017.811.0013

 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: CMTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que conforme Portaria 18/2018 – Tribunal de Justiça, 

referente ao feriado carnavalesco, e em virtude da Sessão de Conciliação 

com o Novo Código de Processo Civil, as partes deverão ser 

citados/intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

citação/intimação, razão pela qual verificando na agende informo a dia 10 

de maio de 2018, às 14:00 horas, para designação de Sessão. Do que 

para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155279 Nr: 10485-47.2017.811.0013

 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: Rosalina Bernardes dos Santos

 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:
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 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) HOMOLOGO o pedido de desistência da inquirição da testemunha 

Elizabete Ferreira da Costa.

c) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

d) Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta 

por ROSALINA BERNARDES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos 

autos, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo 

concessão do benefício denominado aposentadoria por idade em trabalho 

rural, carreando aos autos início de prova material – prova documental, na 

forma da lei de regência.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Na audiência de instrução e julgamento colheu-se a prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação da autora amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquela demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pela autora com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural 

exercida por si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início 

de prova não é outra senão a de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, 

qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca 

da atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, 

as provas apresentadas pela autora, tanto materiais como testemunhais, 

são suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

O fato de a parte autora não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no art. 106 da Lei nº 8.213/1991 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações.

Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em 

verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o 

livre convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Ao mais, em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA 

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO AUTOR COMO 

TRABALHADOR RURAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos.

3. Os documentos apresentados pela requerente revelam que o requisito 

de idade mínima foi atendido, eis que a apelante contava com idade 

superior à exigida quando do ajuizamento da ação.

4. Os documentos apresentados pela parte autora configuram início 

razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução 

pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. De se ver que a condição do cônjuge, como trabalhador rural, 

expressa em certidão de casamento ou documento semelhante 

estende-se, como início de prova material, ao cônjuge (Turma Nacional de 

Uniformização dos JEFs, Súmula n° 6, STJ, REsp 1081919/PB, rel. Ministro 

Jorge Mussi, DJ 03.8.2009 e TRF1, AC 200801990483204, rel. Des. 

Francisco de Assis Betti, data:27/10/2011).

5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador 

rural da parte autora. Os testemunhos foram suficientemente 

esclarecedores e demonstraram o exercício da atividade de rurícola por 

parte do apelado.

6. O conjunto probatório revela o exercício do labor rural, cumprida a 

carência prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício previdenciário - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de rurícola da parte autora, 

corroborada por prova testemunhal e idade mínima -, é devido o benefício 

de aposentadoria por idade.

7. A correção monetária deve ser feita aplicando-se o INPC, com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com 

as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 267 de 02/12/2013, 

publicada em 10 de dezembro de 2013, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 

REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

8. Em questões de índole previdenciária os juros de mora são devidos a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subseqüentes, incidindo a taxa idêntica à 

caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, caso 

a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, 

mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e nova redação 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme aludida Resolução.

9. No tocante aos honorários de advogado, esta Corte estabilizou o 

entendimento de que são devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC, limitados, sempre, ao valor 

constante na sentença, em obediência ao princípio do não reformatio in 

pejus.

10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas, por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

11. Apelação negada e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, AC 0052708-56.2013.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1212 de 

28/02/2014)

(sem destaque no original)

Cabe esclarecer, outrossim, que a despeito de constar nos documentos 

trazidos a inicial a informação de que apenas o esposo da autora ser 

lavrador, a jurisprudência desde muito tempo sedimentou o entendimento 

de que tal circunstância deve ser estendida à mulher, ao aduzir que “a 

qualificação como trabalhador rural em documento público é extensível ao 

cônjuge para fins de início de prova material (art. 55, § 3º, da Lei 

8.213/1991)” (STJ, AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/04/2012, DJe 24/04/2012).
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Demais disso, as testemunhas inquiridas, Sebastião Aparecido Gomes da 

Silva e Maria de Lourdes Souza foram uníssonas quanto à atividade rural 

exercida pela autora e sua família desde longa data. E conforme definição 

dada pelo art. 11 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...)

Em suma, que se extrai dos autos é que a autora é lavradora, atividade da 

qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando a sua 

condição de segurada especial.

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

mesmo que de forma interrupta, sendo certo que comprovou o exercício 

de atividade rural por tempo muito superior ao previsto em lei. Demonstrou, 

ainda, a autora, ter a idade mínima exigida para a aposentadoria pretendida 

– de 55 (cinquenta e cinco) anos – o que é incontroverso.

Devo anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

o mesmo desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, 

a fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo.

Destarte, considerando que a autora comprovou a idade mínima de 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário-de-contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurada especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe.

Cumpre salientar ainda que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no 

que tange as condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser 

aplicados para correção monetária os índices oficiais de remuneração 

básica, e no que tange aos juros, aplicar-se-ão os de poupança. Vejamos:

Art. 5º O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do mencionado 

artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, a nova lei 

vige para o futuro. Destarte, somente a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade 

rural à autora, no valor de um salário mínimo, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja, 3 de julho de 2017 (fl. 20), observada a 

prescrição quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 49, I, “b”, da Lei nº 

8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO tutela antecipada para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido 

feito.

CONDENO ainda o requerido nos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

ISENTO a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância ao teor da 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: Rosalina Bernardes dos 

Santos; benefício concedido: aposentadoria rural por idade; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país; data de início do 

benefício: 3 de julho de 2017 (fl. 20).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42653 Nr: 4914-47.2007.811.0013

 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: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Celso Alves Pinho - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4914-47.2007.811.0013

Código nº 42653

Vistos.

O art. 100 da CF/88 estabelece que: “(...) Os pagamentos devidos pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de 

sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 

apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida 

a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

créditos adicionais abertos para este fim (...)”.

Desta feita, ao efetuar o pagamento de seu credor diretamente mediante 

depósito bancário, a despeito da precedente determinação de expedição 

de precatório (fls. 360/361), o Município de Pontes e Lacerda 

aparentemente violou citado dispositivo constitucional, e, 

consequentemente, estabeleceu indevida distinção entre seus credores.

Por estes motivos, RECONHEÇO de ofício a existência de interesse público 

e, consequentemente, DETERMINO a remessa dos autos ao Ministério 

Público, nos termos do art. 178, I, do NCPC.

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 7 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86802 Nr: 4462-27.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Aderbal Luiz 

Arantes Junior, Danilo de Amo Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA REGINA VAZ DE 

CASTRO - OAB:150620, JOAO AUGUSTO PORTO COSTA - OAB:105332

 Processo nº. 4462-27.2013.811.0013Código nº. 86802Vistos em 

correição.Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ofertada pelo 

FRIGORÍFICO VALE DO GUAPORÉ S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

contra FAZENDA PÚBLICA NACIONAL. Sendo assim, à vista do 

posicionamento majoritário da Corte Superior e dado a natureza dos 

pedidos formulados – alternativo –, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido 

formulado pelo excipiente para RECONHER e DECLARAR a incompetência 

deste Juízo para deliberar apenas e tão somente acerca dos atos judiciais 

que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial, devendo 

ser submetidos ao crivo do Juízo Falimentar.INTIME-SE o excipiente por 

meio de seu advogado, via DJE...VI - CUMPRA-SE.VII - EXPEÇA-SE o 

necessário.Pontes e Lacerda/MT, 07 de fevereiro de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9022 Nr: 128-48.1993.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Alo Minas / Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122990 Nr: 4902-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM, DMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 Vistos.

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 100, caput, c.c. parágrafo único, do NCPC.

Processem-se os autos em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

CITE-SE o executado para no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento 

do débito alimentar no montante de R$ 2.270,53 (dois mil, duzentos e 

setenta reais e cinquenta e três centavos), referente ao período de junho 

a agosto de 2016, bem como as parcelas que se vencerem no curso da 

demanda até o efetivo pagamento do débito, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada sua prisão civil 

nos moldes do art. 528, § 3º, c.c. art. 528, §7°, do Novo Código de 

Processo Civil e Súmula 309 do STJ, “litteris”: “O débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que vencerem no 

curso do processo”.

Não efetuado o pagamento do valor do débito no prazo para pagamento 

voluntário, DÊ-SE VISTA dos autos a Defensoria Pública.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122990 Nr: 4902-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM, DMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes às fls. 49/52, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Novo Código de Processo Civil.CONDENO as partes ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, na forma do art. 90, § 2º, do 

NCPC. No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo 

estatuído no art. 98, § 3º, do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da 

assistência judiciária gratuita.INTIMEM-SE via DJE.NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.Por consequência, EXPEÇA-SE mandado de averbação 

endereçado ao Terceiro Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Cuiabá, local onde foi lavrado o assento de nascimento do 

exequente (fl. 12), a fim de se proceder à retificação do nome do 

exequente, o qual passará a se chamar D. M. de A. C., bem como à 

inclusão de Thiago Rafael da Costa Santos também na condição de seu 

pai, sem exclusão das informações relativas ao pai biológico, haja vista a 

concomitância entre os laços oriundos da relação socioafetiva e da 

biológica, com o reconhecimento da dupla paternidade (nesse sentido: 

TJRJ, Ap 0022714-79.2015.8.19.0209, Rel. Des. Edson Aguiar de 

Vasconcelos, Décima Sétima Câmara Cível, julgado em 19/04/2017) (item 6 

de termo de acordo).No entanto, considerando a inexistência dos 

documentos pessoais de Thiago Rafael da Costa Santos, a expedição do 

referido mandado de averbação e seu cumprimento ficará condicionada à 

sua apresentação, motivo pelo qual deverá ser ele intimado para trazê-los 

aos autos no prazo de 15 (quinze) dias.Além disso, OFICIE-SE o 

departamento de recursos humanos da Secretaria de Estado de 

Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, determinando a 

implementação dos descontos na folha de pagamento de Lucas de 

Albuquerque Oliveira e a sua transferência às contas informadas no ato 

da avença, em relação ao valor devido a título de prestação de alimentos 

(item 3 do termo de acordo), bem como do parcelamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 150190 Nr: 8064-84.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MWdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, designada para esta data 

não se realizou e com o Novo Código de Processo Civil, as partes deverão 

ser citados/intimados pelo cartório, face do CEJUSC não poder fazer 

citação/intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data no 

dia 18 de abril de 2018, às 16:00 horas, para designação de Sessão. Do 

que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154226 Nr: 10022-08.2017.811.0013

 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: SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as partes não compareceu da Sessão designada 

para o dia 31 de janeiro de 2018, às 15h00min, razão pela qual devovo o 

processo e m caartório para as devidas providencias. Certifico ainda que 

o Novo Código de Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados 

pelo cartório, face do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão 

pela qual verificando na agenda informo a data no dia 26 de abril de 2018, 
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às 16:00 horas, para designação de Sessão. Do que para constar lavrei a 

presente certidão.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118373 Nr: 2991-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gonçalves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa do 

acusado. DETERMINO seja reiterada a expedição de Ofício a ser 

encaminhado à SEJUDH, para que informem, COM URGÊNCIA, 

estabelecimento de tratamento psiquiátrico em que possa o denunciado 

cumprir a medida de internação provisória determinada.

 Ademais, no que se refere à resposta à acusação apresentada pelo réu 

(fls. 72/81), em que pese a manifestação, nos termos do art. 397 do CPP, 

com redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, o juiz somente deverá 

absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência 

manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 

inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; 

ou IV - extinta a punibilidade do agente.

A defesa apresentada não conseguiu demonstrar a presença de qualquer 

dessas hipóteses, razão pela qual o presente feito deve prosseguir dentro 

das normalidades legais.

Destarte, nos termos do art. 399 do CPP, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 06 de abril de 2018, às 16h30min, e DETERMINO 

que intime-se o réu, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença do acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem 

motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o caso encontre 

recolhido/preso na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º -, seu 

Advogado/Defensor Público, bem como as testemunhas arroladas, 

expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes em outras 

Comarcas – CPP, art. 222.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144871 Nr: 5622-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação das partes para 

manifestarem sobre a remição juntada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 87606 Nr: 5303-22.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Ante o exposto, aplico o entendimento pacífico do STJ quanto à forma de 

cálculo das remições.IV - DA CONCLUSÃODesta feita, DETERMINO a 

elaboração de novo cálculo de pena, após, remetam-se os autos, para 

ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo, bem como 

d e c i d i r  e m  p r o s s e g u i m e n t o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Cientifique-se o Ministério Público e Defesa técnica, essa por 

DJE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100782 Nr: 2506-05.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Vieira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a audiência foi designada para o período de férias dos 

promotores de justiça atuantes perante esta Vara Criminal, redesigno a 

audiência para oferecimento de suspensão condicional do processo para 

o dia 03/04/2018 às 13h00min.

Intime-se o réu. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131314 Nr: 8710-31.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laed Álvares Silva - 

OAB:263-A

 Vistos etc.

I. Considerando a imperiosa necessidade de readequação da pauta de 

audiências, redesigno a solenidade para 13/03/2018, às 15:30.

II. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o acusado e seu patrono 

constituído via DJE.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108664 Nr: 5658-61.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rodemir Cordon Peres, Adenilson Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de vaga formulado por Adenilson Rodrigues da Silva e 

Rodemir Cordon Peres requerendo as suas transferências para o 

cumprimento de pena nesta Comarca.

Com vista dos autos, o Parquet pugnou pelo indeferimento da medida.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, passo a decidir.

O pedido deve ser indeferido e os autos arquivados.

Pois bem, em análise dos autos, vislumbro a impossibilidade de atender ao 

requerimento, uma vez que inexiste nesta Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, estabelecimento prisional adequado para cumprimento de 

pena.

Outrossim, informo que, em alguns casos, há o cumprimento de pena no 

regime fechado, no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, 

porém, são reeducandos condenados em processo criminal desta 

Comarca, e, mesmo assim, este juízo vem buscando formas de 

encaminhá-los ao estabelecimento prisional competente para o 

cumprimento de pena, no caso, os Presídios Estaduais.

Em razão das 176 prisões provisórias e 48 prisões definitivas no 

estabelecimento prisional que conta com capacidade para acolher 152 

(cento e cinquenta e dois) detentos, verifica-se que há uma suprerlotação 
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no Centro de Detenção Provisória local, impedindo, inclusive a 

transferência de presos provisórios ou definitivos para este juízo.

ANTE O EXPOSTO, indefiro os requerimentos de vaga e nego a anuência 

para transferir os reeducandos para esta Comarca de Pontes e Lacerda.

I. Intimem-se, através do patrono constituído.

II. Cientifique-se o Ministério Público.

III. Cumpridos os itens acima, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

IV. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91237 Nr: 2797-39.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estela Sonia Vieira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Vistos em sentença.

Trata-se de processo de execução de pena de Estela Sonia Vieira Ribeiro.

Em parecer, a i. Promotora de Justiça pugnou pela extinção do processo e 

da pena em razão de seu cumprimento, e intimação do apenado para o 

pagamento da pena de multa.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

A punibilidade deve ser extinta em razão do cumprimento.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o reeducando cumpriu 

integralmente a pena que lhe foi imposta, razão pela qual a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou comprovado 

o efetivo cumprimento, pelo reeducando, das condições por ele assumidas 

em razão do cumprimento da pena que lhe foi aplicada, tenho que deva 

ser reconhecida e declarada a extinção da sanção penal.

No que tange ao pedido de isenção de pena de multa, indefiro-o uma vez 

que o pleito veio despido de qualquer documento que comprove a 

hipossuficiência, ademais, a executada constituiu patrono o que a priori 

indica não se tratar de pessoa que vive em estado de miséria.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a punibilidade, com fulcro no art. 66, II c/c 

art. 109, caput, ambos da Lei nº 7210/84, de Luiz Mario Bom Despacho, 

extinguindo o processo com resolução do mérito.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Remetam-se os autos à contadoria para que atualize a pena de multa 

aplicada e após, intime a executada para pagá-la.

Caso não seja localizada, proceda a secretaria com a intimação por edital 

e após, aplique-se o artigo 1.602 da CNGC.

Cientifique-se o Ministério Público e intime-se o advogado via DJE.

Oficie-se ao Cartório Distribuidor, Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto 

de Identificação.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 125090 Nr: 5819-37.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Fabiano Ramos Cabreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de MAYCON FABIANO RAMOS 

CABREIRA.

Às fls. 212/213 atestou comparecimento do reeducando para cumprir as 

condições impostas ao regime, oportunidade em que apresentou 

comprovante atualizado de seu endereço, o qual fica na unidade judiciária 

de Cáceres/MT.

Os autos vieram conclusos.

RELATEI O NECESSÁRIO, PASSO A DECIDIR.

De proêmio, saliento que o reeducando se encontra cumprindo pena no 

regime semiaberto, razão pela qual, a anuência do juízo destinatário é 

dispensável, nos termos do art. 1.440, § 4º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial.

Destarte, considerando que a competência em sede de Execução Penal é 

do juízo do local onde se encontra residindo o reeducando, ante a 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização, e tendo em vista a comprovação 

acerca da residência do apenado, determino a remessa da presente guia 

à Comarca de Cáceres/MT, na forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica.

Remetam-se os autos ao juízo competente, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145223 Nr: 5788-80.2017.811.0013

 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): Jhon Lennon Gonçalves Harruda, Jocimar 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:30.299/GO, HOMERO PINTO FIGUEIREDO - OAB:46994

 38. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:

a) CONDENAR JHON LENNON GONÇALVES HARRUDA, brasileiro, solteiro, 

nascido em 28/02/1980 em Mirassol D’Oeste, filho de João Harruda e Maria 

de Jesus Gonçalves Harruda e JOCIMAR FERNANDES, brasileiro, casado, 

nascido em 06/06/87 em Mirassol D’Oeste, filho de Aparecido Fernandes e 

Maria Aparecida Fernandes, como incurso nas sanções previstas no art. 

33, §4º, da Lei 11.343/2006.

b) ABSOLVER os acusados do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 

11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 723-90.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronni Dias Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente a 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a Sessão Plenária para o dia 15 de junho 

de 2018 às 09h00.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 85624 Nr: 3235-02.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar dos Santos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

condenar o acusado ITAMAR DOS SANTOS SOARES, pela prática da 

conduta delitiva capitulada no artigo 306, da Lei nº 9.503/97- do CTB, de 

modo que passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em 

estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48116 Nr: 4829-27.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney da Guia Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, Sérgio Vieira Ramos - OAB:50127/A

 Vistos.

 Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO proposto pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, irresignado com a decisão de 

fls. 369/370, que indeferiu o cômputo de toda a remição como pena 

cumprida.

 Às fls. 379 certificou-se a tempestividade do recurso.

 As contrarrazões foram apresentadas às fls. 384/386.

 É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

 Reexaminando a decisão atacada, concluo que não deve ser modificada, 

cujos fundamentos entendo que bem resistem às razões do recurso, de 

forma que a mantenho – CPP, art. 598.

 RECEBO o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, uma vez que tempestivo, conforme 

certificado às fls.379, de modo que DETERMINO a elaboração dos autos 

em apartado, com o translado das peças apontadas como imprescindíveis 

pelas partes.

 Intimem-se, Ministério Público e Defensoria Pública para que, em 2 (dois) 

dias, apresentem as peças que entendam imprescindíveis à formação do 

instrumento.

 Em seguida, promova-se o translado das peças apontadas, e remeta-se 

ao E. Tribunal para julgamento do recurso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 80701 Nr: 2837-89.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a reunião das guias de execução penal, DETERMINO que 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

para ciência e manifestação. – Lei n. 7.210/84, art. 67, e seguintes (Lei de 

Execução Penal).

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARCILENE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de março de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-13.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de março de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

JULIANO SOUZA QUEIROZ OAB - MT0007948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESPACHANTE ARAUJO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de março de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de março de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000055-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GESSY DE ARAUJO MANIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT0006700A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de março de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000703-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMES FERREIRA NANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes do inteiro teor da sentença que segue: VISTOS, 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação Cível com pedido de liminar 

alegando em síntese, que à empresa reclamada, inseriu o nome da 

reclamante no rol de maus pagadores com base em cobrança indevida, 

vez que já havia encerrado a conta com a referida instituição financeira 

que assim mesmo continuou a fazer cobranças indevidas culminando com 

sua inscrição no cadastro de proteção ao crédito. A Reclamada 

apresentou contestação, argüindo que assim fez em exercício regular de 

direito e que a dívida existe e deve ser paga pela autora. Não existindo 

preliminares suscitadas, passo a analisar a questão do mérito. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado 
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ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste 

sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de 

Justiça assevera ainda que: É entendimento assente de nossa 

jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 

partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 

1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 

17.8.1998). (destaquei e negritei). Entendo que o Poder Judiciário, junto 

com os demais poderes são o sustentáculo necessário para o convívio em 

sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes e coercitivas se 

fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria existência. Para 

tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas com seriedade 

e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas que seja o 

suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros atos de 

injustiça não sejam realizados. Numa ação de cunho indenizatório, além da 

ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. (negritei). A respeito da responsabilidade civil o Professor 

SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). In casu. 

Tendo a Reclamante negado qualquer enlace contratual com a empresa 

Reclamada, e sendo este parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus da empresa ré a comprovação de que houve o formal e 

regular contrato da venda do serviço, o qual deu origem ao débito 

negativado, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: Art. 6. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII 

– a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

(grifei e negritei). Cumpre salientar que o representante legal da empresas 

reclamada jamais poderia agir daquela forma, ou seja, cobrar um 

consumidor algo que não existe, por isso, diante de tal atitude sem o 

devido zelo, nos faz crer que a reclamada cometeu um ilícito, pois uma 

empresa deve zelar não só pelo seu nome, bem como pela conduta de 

seus funcionários, e o mínimo que a empresa deve fazer é ressarcir 

moralmente a Reclamante, com as escusas, e mandar apurar os fatos, 

sem negligenciá-los. Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade 

da empresa Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante 

ao ser cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha 

e o descrédito, além da negativação indevida. Insta salientar que no 

presente caso a reclamante vinha sendo descontada em seu benefício 

previdenciário regularmente e mesmo assim teve seu nome ingerido no 

cadastro de maus pagadores. Em relação à negativação indevida junto ao 

SPC/SERASA, também razão assiste a parte Reclamante, pois não se há 

questionar o prejuízo diante do próprio significado proclamado e apontado 

pelos órgãos de controles de créditos criados pelos bancos/comércios - o 

SERASA, SPC, CCF e no Cartório de Protestos de Títulos: constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Além disso, o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, 

norma de ordem pública nos mostra que nenhum devedor deverá ser 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça enquanto 

perdurar qualquer litígio. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada com a 

cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – 1. Dispensa-se a prova de 

prejuízo para demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, 

tido como lesão a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por 

vezes é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito 

própria do individuo - o seu interior. (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do 

montante a título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a 

gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os 

efeitos surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 

0264955-8 – (210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – 

DJPR 27.08.2004). (grifei e negritei). Portanto, restou-se comprovada a 

responsabilidade civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o 

prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, 

mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, 

tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. 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. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação doutrinária e 

jurisprudencial é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em 

matéria de responsabilidade por danos moral”, publicada na RJ nº 231, 

jan/97, p. 11). (grifei e negritei) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quantum Indenizatório. Na 

fixação do valor indenizatório deve-se levar em consideração as 

condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as 

circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e 

seus efeitos, sem esquecer o caráter punitivo e que a indenização deve 

ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar enriquecimento 

injustificado. (...) APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70007874761, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relatora Fabianne Breton Baisch, julgado em 05/05/2004). (grifei e 

negritei) Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

4.000,0 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como expiação à Requerida. Isto Posto, diante 

da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo 

Parcialmente Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a 
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pagar à Reclamante , o valor de R$ 4.000,0 (quatro mil reais), pelos danos 

morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Declaro ainda, a inexistência de qualquer débito da 

autora com a ré em relação aos contratos litigados. Defiro a liminar 

pleiteada para retirada do nome da reclamante do rol de maus pagadores, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) 

todos os seus legais efeitos. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação 

será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 

475-J do CPC). P. R. I. C. Assinado eletronicamente por: LEONARDO DE 

A R A U J O  C O S T A  T U M I A T I 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11303495 18011012165921700000011135255

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LUIZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de março de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIMPIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de março de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-36.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LUIZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de março de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-65.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de março de 2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-43.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 19 de março de 2018, às 

15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de março de 2018, às 13h50min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76072 Nr: 1527-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI GARCIA SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora de todo conteúdo da 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: Certifico, eu Oficial de 

Justiça abaixo assinado, que após proceder 03 BUSCAS a procura do 

Veículo, objeto do mandado, sendo duas(02) vezes na Região do Córrego 

Rico e uma(01) diligência no Garimpo de DALVA NASCIMENTO, entretanto, 

não localizei o referido veículo. Dou fé. OS VALORES DAS 03(TRÊS 

DILIGÊNCIAS) PERFAZEM UM TOTAL DE R$ 522,90(QUINHENTOS E VINTE 

DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) A SEREM DEPOSITADOS PELA 

PARTE AUTORA. DEUZENI PEREIRA DE SOUZA OFICIAL DE JUSTIÇA

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76946 Nr: 1921-76.2017.811.0014

 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: José Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 76254 Nr: 1630-76.2017.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus da Silva Ossuna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Vistos em correição.
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 Não sendo o caso do disposto no artigo 186, § 1º, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, NOMEIO o advogado ELSON SOUSA MIRANDA OAB/MT 

16.514 para patrocinar a defesa do adolescente.

Intime-se a defesa do adolescente para a apresentação de defesa prévia 

em 03 dias, juntamente com o rol de testemunhas.

Designo audiência em continuação para inquirição das testemunhas 

arroladas na representação e eventualmente na defesa prévia para o dia 

13/12/2017, às 16:00.

A equipe multidisciplinar deste Juízo deverá realizar estudo social do caso, 

apresentado relatório em 15 (quinze) dias.

Expeça-se mandado de intimação das testemunhas arroladas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76254 Nr: 1630-76.2017.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus da Silva Ossuna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para no prazo legal, 

apresentar alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77566 Nr: 2271-64.2017.811.0014

 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): AHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Gomes - OAB:/MT 

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte autora via advogado, através do DJE (Diário 

da Justiça Eletrônico), para, querendo, no prazo legal, manifestar-se da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 48 a seguir transcrita: “Certifico que 

realizei buscas na Avenida Brasil, Centro, nesta cidade e não efetuei a 

apreensão do bem descrito no mandado em razão de não encontrá-lo, 

sendo que ao indagar o Sr. Antônio Humbelino Neto, o mesmo afirmou que 

o veículo não está mais em seu poder, que o veículo possivelmente está 

na comarca de Rondonópolis-MT. Juranir Gonçalves Nunes - oficial de 

justiça.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71267 Nr: 1180-70.2016.811.0014

 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: Rádio Táxi 2000 Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo João de Oliveira Silva, Camila Kairne 

Sales de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Processo nº 1180-70.2016.8.11.0037 (Código 71267)

Vistos em correição

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

DOU O FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento.

Defiro a prova testemunhal e designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 15/02/2018 às 15:00.

Fixo como ponto controvertido a responsabilidade do requerido, bem como 

a existência de danos materiais.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, 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.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 08 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70348 Nr: 637-67.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Lopes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

pública incondicionada e CONDENO o réu JOSEMAR LOPES SILVA, 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes insculpidos no 

artigo 155, § 1° e § 4°, inciso IV c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código 

Penal e artigo 244-B da Lei 8.609/90. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a 

pena do acusado JOSEMAR LOPES SILVA em 02 (dois) anos, 09 (nove) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64114 Nr: 650-37.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monise Regina Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO a réu 

MONISE REGINA VIEIRA DA SILVA, como incursa no artigo 180, caput, do 

Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena da acusada MONISE REGINA 

VIEIRA DA SILVA em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67851 Nr: 1114-27.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR o acusado FERNANDO OLIVIRA SOUZA, qualificado nos 

autos, como incurso nos crimes descritos no artigo 14 da Lei 10.826/03 e 

artigo 29 da Lei 9.605/98.Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do 

acusado FERNANDO OLIVEIRA SOUZA em 02 (dois) anos de reclusão, 06 

(seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.INDEFIRO o pedido de 

isenção do pagamento de multa por ausência de previsão legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29488 Nr: 293-62.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Faustina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da impugnação acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73846 Nr: 459-84.2017.811.0014

 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: Odair Ferreira Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN, Leodete Francisco de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Kellen Oliveira Vieira 

- OAB:23704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74457 Nr: 783-74.2017.811.0014

 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: Britanop Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola De Lima - 

OAB:MT 3.127-A

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60433 Nr: 135-70.2012.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Dracena-SP, Fertipar 

Bandeirantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis José de Lima, Helio José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Siqueira Lima - 

OAB:56710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Mendes dos Reis Neto 

- OAB:SP 126113

 Código: 60433

Código: 25893

Código: 60433

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de carta precatória, a qual, em apertada síntese, houve 

arrematação e desistência desta, por parte de MOHAMAD KHALIL ZAHER, 

de modo que aguarda o levantamento dos valores por ele suportados 

(valor do bem e da comissão do leiloeiro).

POIS BEM.

Diante da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça às fls. 314/317, 

DETERMINO:

a) REMETA os autos a contadoria para a atualização do valor pago pela 

arrematação (valor do bem e comissão do leiloeiro);

 b) após, INTIME-SE o leiloeiro para depositar em juízo o valor recebido a 

título de comissão, devidamente atualizado;

 c) EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor pago ao bem, 

independentemente de caução;

 d) EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor pago a título de 

comissão do leiloeiro, mediante caução idônea.

Translade cópia desta decisão aos autos de códigos 25893 e 60433.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 08 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 143-08.2016.811.0014

 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): Manuel Rogean de Sousa Goveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR o acusado MANUEL ROGEAN DE SOUSA GOVEIA qualificado 

nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/06. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado MANUEL 

ROGEAN DE SOUSA GOVEIA em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28189 Nr: 695-80.2010.811.0014

 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: Nutrifrigo Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaldivar Aires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Fred 

Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 Certifico quwe procedo a intimação das partes para no prazo legal 

apresentarem as contarrrazões aos recursos de apelação interpostos 

nos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira e Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67042 Nr: 697-74.2015.811.0014

 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: Francisco Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais com pedido de tutela antecipada, 

com fulcro no artigo 487, inc. I, do NCPC, para DECLARAR inexistente o 

débito discutido nos presentes autos e CONDENAR a requerida BRASIL 

TELECOM S/A (OI S/A) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, 

pelo INPC, partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida 

de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição 

indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ.CONDENO, ainda, a parte 

demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 
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com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.P. R. 

I.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 

C N G C / M T . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Poxoréu/MT, 02 de fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60150 Nr: 1382-23.2011.811.0014

 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: Sidney José Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vila Romana Materiais de Construção Ltda, 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alione Luiz Parzianello - 

OAB:PR 18.516, Flávio Rodrigues Santos Dutra - OAB: PR 39.871

 “Vistos etc. Defiro os pedidos. Considerando que neste foi inquirida a 

testemunha arrolada, dou por ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 

Não havendo requerimento de diligências, encerro o presente. Tendo em 

vista os requerimentos formulados pelas partes, converto as alegações 

finais em memorias finais. Assim, abra-se vistas dos autos à parte 

requerente e à parte requerida, consecutivamente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para a apresentação de memoriais finais escritos. Após 

façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61232 Nr: 921-17.2012.811.0014

 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: OOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT, JHdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 “Vistos etc. Defiro os pedidos. Ainda, NOMEIO o advogado ELSON 

SOUSA MIRANDA OAB/MT 16.514 como advogado dativo do requerido 

José Hugo, modo pelo qual fixo o valor de 05 (cinco) URH. Considerando 

que neste foi inquiridas a testemunha arrolada, dou por ENCERRADA A 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Não havendo requerimento de diligências, 

encerro o presente. Tendo em vista a apresentação de memoriais 

remissivos pelas partes, permaneçam os autos conclusos em gabinete 

para prolação da sentença. Às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70695 Nr: 857-65.2016.811.0014

 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: Boasafra Comércio e Representações Ltda, Gilberto 

Borgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrocunha Comércio e Representações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geane Ellen Borgio Barbosa - 

OAB:/RO-2027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Stutz - OAB:OAB/RO 

309 B, JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291, Renata Alice Pessoa Ribeiro 

de Castro Stutz - OAB:OAB/RO 1.112

 “Vistos etc. Tendo em vista que houve acordo entre as partes, devolvo 

os autos a secretária para que junte o acordo aos autos e após, tornem 

conclusos para posterior homologação. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22091 Nr: 1083-22.2006.811.0014

 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: Espólio de José Maria Soares, Iraci Costa Soares, 

Clayton Costa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrósio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Camilo de Paula - 

OAB:5179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 “Vistos etc. Considerando que neste foi inquiridas as testemunhas 

arroladas, dou por ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Não 

havendo requerimento de diligências, encerro o presente. Tendo em vista 

os requerimentos formulados pelas partes, converto as alegações finais 

em memorias finais. Assim, abra-se vistas dos autos à parte requerente e 

à parte requerida, consecutivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, em 

consonância com o artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a 

apresentação de memoriais finais escritos. Após façam os autos 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Às 

providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67041 Nr: 696-89.2015.811.0014

 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: Francisco Borges de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A/MT

 Diante do exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do novo Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, a 

pretensão indenizatória formulada nesta ação.Por conseguinte, CONDENO 

a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2º, do 

NCPC, ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiária da 

gratuidade de justiça.P. R. I. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado 

no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.Poxoréu/MT, 02 de fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63771 Nr: 369-81.2014.811.0014

 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: Margarida Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Defiro o pedido, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a 

juntada de substabelecimento. Considerando a manifestação da 

advogada, permaneçam os autos conclusos para prolação de sentença. 

Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61606 Nr: 1289-26.2012.811.0014

 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: Maria Aparecida da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz André, Ezequiel de Tal, Francisco de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos de Silva - 
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OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 “Vistos etc. Defiro o pedido de desistência da testemunha. Considerando 

que neste foi inquiridas as testemunhas que compareceram, dou por 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Tendo em vista os 

requerimentos formulados pelas partes, permaneçam os autos conclusos 

em gabinete para a prolação da sentença. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68661 Nr: 1493-65.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Élio Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelvin Richard Silva Aleixo - 

OAB:20067/O

 “VISTO. Defiro o pedido de desistência da testemunha DAVI. Tendo em 

vista o 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 a advogada JENNYFER 

FERREIRA BATHEMARQUE (OAB/MT 23.529) para patrocinar a defesa do 

denunciado, modo pelo qual fixo o valor de 05 (cinco) URH. Considerando 

que fora procedida à oitiva das testemunhas presentes e o interrogatório 

do denunciado, e, não houve requerimento de diligência pelas partes, 

razão pela qual DOU POR ENCERRADA a instrução processual. No mais, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para 

apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

Após, façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 354 Nr: 57-14.1991.811.0014

 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: Eurico de Souza, Raimunda Arrais de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agoncilio Nascimento Oliveira, Eduardo 

Antunes de Souza, João dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB MT 16647, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho e Sivaç 

Pohl Moreira de Castilho - OAB:3.981-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Spartalis Teixeira - 

OAB:3497-A/MT

 “Vistos etc. Considerando que se trata de processo meta 2 do CNJ, que 

tramita há mais de 20 anos sem que se tenha sentença de mérito sobre a 

questão e que os advogados constituídos pelos requeridos não arrolou 

testemunha, nomeio da Dra. Jennyfer Ferreira Bathemarque (OAB/MT – 

23.529) para acompanhar o ato, devendo ser arbitrado 01 URH as 

expensas dos requeridos. Constata-se ainda que o litisconsortes 

FELICIANO tinha como curador especial a defensoria pública e, ainda, 

tendo em vista o 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 a advogada 

supramencionada para promover a defesa do litisconsortes FELICIANO, de 

modo que fixo o valor de 05 (cinco) URH. EXPEÇA-SE Carta precatória 

para a testemunha arrolada a fl. 405, solicitando ao juízo deprecado 

urgência no cumprimento pois se tratar de processo que tramita a mais de 

20 anos. Passados 30 dias a secretaria para que certifique o 

cumprimento. Com o retorno da missiva devidamente cumprida, ENCERRO 

A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, faça vista dos autos as partes para 

alegações finais, no prazo legal. Cumpra-se.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-41.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINETE SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000118-41.2017.8.11.0014 SENTENÇA Vistos, Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por 

JUSCINETE SOUZA REIS em face de TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 11136994, a parte 

promovente requereu a desistência da ação, informando ter realizado um 

acordo extrajudicial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intime-se. Baixas 

e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Poxoréu/MT, 09 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000122-78.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000122-78.2017.8.11.0014 SENTENÇA Vistos, Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por 

FABIO VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA em face de VIA VAREJO S/A, 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 11504534, a parte 

promovente requereu a desistência da ação. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, 

razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Intime-se. Baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 1156-58.2011.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, NANTES COMÉRCIO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE FATIMA 

MOHR SCHAFER, VALDECIO SCHWADE, ADELAIDE MARIA SCHAFER 

SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013, ROBSOM HUILSON COLLI - OAB:11001-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA CORADI BRAGA - 

OAB:14243

 PROCESSO N.º 1156-58.2011.811.0033 (30402)

Visto.

Trata-se de ação de execução ajuizada por NANTES COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI e outros em face de ELESIO RENATO 

SCHEFFER e outros, qualificados nos autos. Foi determinada a busca e 
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apreensão de grãos de soja para adimplemento da obrigação.

Contudo, o diligente Oficial de Justiça não apreendeu a soja encontrada 

porque encontrou o objeto em local diverso daquele consignado na 

decisão judicial e no próprio pedido do autor na petição inicial, conforme 

expressamente consignado na certidão de fl. 100/101.

Por essa razão, não há óbice para o deferimento do pedido formulado pelo 

advogado às fl. 102/103. Portanto, defiro a busca e apreensão da 

quantidade atualizada dos grãos de soja, conforme cálculo apresentado 

às fl. 104, tanto na fazenda do requerido quanto em armazéns e cilos 

citados na certidão de fl. 100/101 ou em outros na região de Nova 

Maringá/MT desde, é claro, que a soja seja de propriedade do requerido.

Expeça-se o novo mandado de busca e apreensão.

intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 08 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70462 Nr: 1367-84.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP, GDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT 

10.186

 Visto.

O acusado, citado, ofereceu resposta à acusação, mas apenas para 

impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo Ministério Público. 

Entretanto, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 

referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12/04/2018, às 

15:00 horas.

Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público Estadual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 1156-58.2011.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, NANTES COMÉRCIO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE FATIMA 

MOHR SCHAFER, VALDECIO SCHWADE, ADELAIDE MARIA SCHAFER 

SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013, ROBSOM HUILSON COLLI - OAB:11001-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA CORADI BRAGA - 

OAB:14243

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 649 da CNGC/MT 

(Provimento nº 41/2016-CGJ), impulsiono estes autos ao setor de 

Expedição de Matéria de Imprensa, para intimar o douto advogado para 

providenciar o pagamento da diligência, através de guia no CPD, no site 

www.tjmt.jus.br, conforme Provimento 7/2017 no valor de R$ 400,00.valor 

este referente a distância de 160.Km (de ida e volta) até o endereço da 

executada. em Nova Maringá-MT.sendo cobrado R$ 2,50 por Km conforme 

Portaria nº 035/2013-DF

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57048 Nr: 2380-26.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRASOL VESTUARIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE MARQUES RODRIGUES, BABY S/A 

COMERCIO DE VESTUARIO S/A, BPK S/A COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:3.210/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 PROCESSO Nº 2380-26.2014.811.0033 (57048)

Visto.

1. Diante do conteúdo da certidão de fl. 270, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença.

2. Defiro o requerimento de fl. 248/251.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-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 Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento).

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 juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523 do CPC, a parte exequente poderá requerer diretamente à 

serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 31 de outubro de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67883 Nr: 3350-55.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTUROSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

EPP, JOAO CARLOS SEHN, JUSCILANDI CABRAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar a parte autora, a fim de proceder ao depósito do 

complemento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão de 

fls.104, no valor de R$ 800,00, referente a duas diligências até a cidade 

de Nova Maringá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73644 Nr: 2793-34.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA 

SILVA, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 
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SANTOS - OAB:18823/O, Eustáquio Inácio de Noronha Neto - 

OAB:12.548/MT

 PROCESSO N.º 2793-34.2017.811.0033 (73644)

Visto.

Trata-se de pedido de autorização de viagem formulado pela defesa de 

ADEMIR DA SILVA, qualificado nos autos, pugnando seja autorizada a 

saída do acusado desta comarca pelo período de 19 (dezenove) dias 

porque viajará a trabalho para outros municípios do norte deste Estado.

Sobre o pedido, o Promotor de Justiça não se opôs (fl. 374).

É o relatório. Decido.

Considerando que o denunciado está sendo monitorado aliado ao fato de 

ter indicado as cidades para onde irá, a data de ida e volta e os motivos 

pelos quais se ausentará desta comarca AUTORIZO a saída de Ademir da 

Silva, qualificado nos autos, desta cidade de São José do Rio Claro/MT por 

19 (dezenove) dias a partir do dia 09/02/2018 para as cidades indicadas 

às fl. 367/369.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro/ MT, 08 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69988 Nr: 1105-37.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que retire, nesta secretaria, a Carta Precatória 

expedida ou realize o preparo para distribuição no juízo deprecado, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59081 Nr: 798-54.2015.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Tendo em vista a petição de f. 72, homologo a desistência da ação, nos 

termos do artigo 267m §4º do CPC.

Como consequência, extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, transitada em julgado, 

arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro-MT, 14 de julho de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29324 Nr: 73-07.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE MAIQUE DOS SANTOS BRITO

 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 etc.

1. Homologo os cálculos de fl. 194, considerada a expressa concordância 

do Executado (fl. 196-verso).

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor no montante indicado pelo 

credor ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor da parte 

exequente e de sua advogada, devendo ser discriminados os créditos 

relativos às parcelas vencidas, bem como os referentes aos honorários 

advocatícios sucumbenciais;

b) Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

EXPEÇA(M)-SE os competente(s) alvará(s).

c) Após, conclusos.

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27800 Nr: 1678-22.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA DIAS DE ALVARENGA

 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 etc.

1. Homologo os cálculos de fl. 199, considerada a expressa concordância 

do Executado (fl. 201-verso).

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor no montante indicado pelo 

credor ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor da parte 

exequente e de sua advogada, devendo ser discriminados os créditos 

relativos às parcelas vencidas, bem como os referentes aos honorários 

advocatícios sucumbenciais;

b) Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

EXPEÇA(M)-SE os competente(s) alvará(s).

c) Após, conclusos.

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29677 Nr: 424-77.2011.811.0033

 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: APARECIDO ROSA DA SILVA

 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 etc.

1. Homologo os cálculos de fl. 201, considerada a expressa concordância 

do Executado (fl. 204-verso).

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:
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a) EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor no montante indicado pelo 

credor ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor da parte 

exequente e de sua advogada, devendo ser discriminados os créditos 

relativos às parcelas vencidas, bem como os referentes aos honorários 

advocatícios sucumbenciais;

b) Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

EXPEÇA(M)-SE os competente(s) alvará(s).

c) Após, conclusos.

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56241 Nr: 1771-43.2014.811.0033

 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: ESPÓLIO DE ALECIO PINOTTI, LUCILA LOPES PINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITANHANGA AGROINDUSTRIAL E MERCANTIL 

LTDA, ANTONIO CAETANO VIEIRA, LAERTE BOTELHO FEIJÓ, ROBERTO 

DE SOUZA BATISTA, RONALDO LUIZ MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALÉCIO PINOTTI - OAB:65.921 

SP, MARIANA DOCKHORN - OAB:MT 22677/0, SERGIO DRESSLER BUSS 

- OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de retificação da certidão de fl. 169, porque, para 

além de contraproducente a resolução da lide, o documento é incapaz de 

macular a nobre atuação da Defensora Pública oficiante nesta unidade 

judiciária, cuja honorabilidade é digna de encômios.

Ademais, como demonstrado, no período certificado, a Defensora Pública 

encontrava-se em regular gozo de férias compensatórias.

2. Aguarde-se a realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63648 Nr: 949-83.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MORAIS SCHREIBER

 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 etc.

1. Homologo os cálculos de fl. 72, considerada a expressa concordância 

do Executado (fl. 75-verso).

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor no montante indicado pelo 

credor ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor da parte 

exequente e de sua advogada, devendo ser discriminados os créditos 

relativos às parcelas vencidas, bem como os referentes aos honorários 

advocatícios sucumbenciais;

b) Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

EXPEÇA(M)-SE os competente(s) alvará(s).

c) Após, conclusos.

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20160 Nr: 13-39.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 66, V, “g”, da Lei de Execução 

Penal, DEFIRO o pedido de fl. 351 e, por consequência, autorizo que o 

recuperando cumpra o remanescente de sua pena na Comarca de 

Cambé/PR.4. REMETAM-SE estes autos ao Juízo da Vara de Execuções 

Penais da Comarca de Cambé/PR, com as anotações e baixas de estilo, 

grafando na missiva nossas homenagens.5. CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64694 Nr: 1495-41.2016.811.0033

 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): MARIA DE LOURDES ALVES, CELSO 

MAURICIO BRAGANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.79, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50034 Nr: 1784-13.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALDECIR POLIDÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.65, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76194 Nr: 3833-51.2017.811.0033

 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: NEREU CESAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 560, 561 e 562, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que se 

expeça o competente Mandado de Reintegração de Posse, a fim de 

reintegrar ao autor a posse da área de 129,24 hectares, parte da matrícula 

nº 9.644 do CRI de São José do Rio Claro, localizada no Município de Nova 

Maringá - MT, com as confrontações e limites indicados nos documentos 

de fls. 49, 52 e 81.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:(a)Expeça-se Mandado de Reintegração de Posse, conforme 

documentação juntada às fls. 49, 52 e 81, devendo acompanhar o 

mandado cópia destes documentos.Estipulo, ainda, multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente 

decisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC.(b)Intime-se, via DJe, o 

patrono da parte autora.(c)Cite-se e intime-se por carta precatória o 

Requerido, advertindo-se de que o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar inicia-se com a intimação desta decisão (CPC/2015, art. 564, 

parágrafo único), consignando no mandado a advertência constante do 

artigo 344 do Código de Processo Civil de 2015.Às providências, com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72445 Nr: 2354-23.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO DE 
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DEFENSIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GILBERTO HAMMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.89, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52539 Nr: 1867-92.2013.811.0033

 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: ZULMIRO BONAFE, ELISEU ANTONIO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR TAVARES COSTA CARVALHO FILHO, 

ELIZABETE PALMEIRA DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SIMÃO - 

OAB:10066-B/MT, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - OAB:18.960 

OAB/MT, THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - OAB:18783, Valmir 

Fogaça dos Santos - OAB:5671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de realização da tentativa de 

conciliação, conforme termo apartado pelo conciliador às fls. 216, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 23 (vinte e três) de maio 

de 2018 às 13h30min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58749 Nr: 575-04.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTINAS BIRIGUI INDUSTRIA DE CALÇADOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MELO - OAB:185.576 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.118-verso, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51913 Nr: 1122-15.2013.811.0033

 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: JOAQUIM AILTON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR TAVARES COSTA CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:115558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de realização da tentativa de 

conciliação, conforme termo apartado pelo conciliador às fls. 379, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 23 (vinte e três) de maio 

de 2018 às 13h30min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51779 Nr: 977-56.2013.811.0033

 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: ALVARO BATISTA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR TAVARES COSTA CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:115558-B/MT, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de realização da tentativa de 

conciliação, conforme termo apartado pelo conciliador às fls. 409, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 23 (vinte e três) de maio 

de 2018 às 13h30min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-26.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-15.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-97.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VITORINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-52.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANI SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-37.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANI SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-22.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI APARECIDA SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-96.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ALVES MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte promovente a 

se manifestar acerca da correspondência devolvida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9339 Nr: 1296-54.2005.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GERALDO PAULO NARDELLI, ROSINA 

NARDELLI MONTESCHI, GERALDO PAULO NARDELLI JUNIOR, DENISE 

RIBEIRO NARDELLI E LOPES, CAIO CESAR RIBEIRO NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

GERALDO PAULO NARDELLI - OAB:12.983/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Vistos em correição.

Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 

de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43891 Nr: 776-16.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ARAUJO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

Considerando o deferimento da inscrição deste Magistrado no curso de 

formação continuada “Audiência de Custódia”, a ser realizado nas 

instalações da ESMAGIS/MT no período de 06 e 07 de novembro do 

corrente ano, com início às 08h, bem como a necessidade de afastamento 

de 02 (dois) dias para deslocamento, REDESIGNO a audiência 

anteriormente agendada nos presentes autos para o dia 07 de março de 

2018, às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Expeça-se e providencie-se o quanto necessário para intimação das 

partes e testemunhas.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, 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.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63156 Nr: 2877-84.2017.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDILIO CASSOL, IGNEZ NESPOLO CASSOL, ADINAL 

FELÍCIO NANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLÁUDIO BEZERRA DE ARAÚJO, 

CARLOS ALBERTO ARAUJO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA 

- OAB:33654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FEREIRA VITORINO - 

OAB:14.327-A

 Vistos.

Trata-se de Carta Precatória advinda da Segunda Vara Cível Especializada 

em Direito Agrário de Cuiabá/MT com a finalidade de proceder à oitiva das 

testemunhas Adinal Felício Nandi, residente dessa Comarca.

Assim, para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o 

dia 21 de março de 2018, às 17h30min, (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara desta 

Comarca, no Fórum local.

Sendo a testemunha policial militar, requisite-se na forma do art. 221, §2º, 

do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente mandado 

de intimação e comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso 

contrário, intime-se a testemunha no endereço declinado na precatória.

Oficie-se o juízo de origem informando a data designada, informando ainda 

que esta é a respectiva data disponível em pauta.

Havendo defesa técnica constituída, intime-a mediante publicação no DJe.

Cientifique-se o MP.

Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63156 Nr: 2877-84.2017.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDILIO CASSOL, IGNEZ NESPOLO CASSOL, ADINAL 

FELÍCIO NANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLÁUDIO BEZERRA DE ARAÚJO, 
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CARLOS ALBERTO ARAUJO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA 

- OAB:33654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FEREIRA VITORINO - 

OAB:14.327-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-51.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR HEIN (REQUERENTE)

VALDEMIRO KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) 

Substituto Carlos Eduardo de Moraes e Silva Dados do Processo: 

Processo: 1000024-51.2018.8.11.0049; Valor causa: R$ 12.644,82; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: NESTOR HEIN, 

VALDEMIRO KLEIN Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) Intimada(s) Nome: 

NESTOR HEIN Endereço: Projeto Canta Galo Fazenda Ivera, Comunidade 

Santo Antonio, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 Nome: VALDEMIRO 

KLEIN Endereço: Projeto Canta Galo, Fazenda Ivera, Comunidade Santo 

Antonio, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 Advogado: Lauro Sulek ; Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

RUA DO CAJÁ, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 04 de abril de 2018, às 09:00 horas, (horário oficial de 

Mato Grosso)no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIAS: 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. 343, §§ 1o e 

2o, do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), sem prejuízo das 

sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos 

peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da 

audiência. 3. No caso de audiência de conciliação e saneamento, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

as provas oportunamente requeridas. 4. 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. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. VILA RICA, 9 de fevereiro de 2018. 

KARIN MATTE GARCIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - 

TELEFONE: (66) 35541496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-51.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR HEIN (REQUERENTE)

VALDEMIRO KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz(a) Substituto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dados 

do Processo: Processo: 1000024-51.2018.8.11.0049; Valor causa: R$ 

12.644,82; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: NESTOR HEIN, 

VALDEMIRO KLEIN Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

NESTOR HEIN Endereço: Projeto Canta Galo Fazenda Ivera, Comunidade 

Santo Antonio, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 Nome: VALDEMIRO 

KLEIN Endereço: Projeto Canta Galo, Fazenda Ivera, Comunidade Santo 

Antonio, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 ; Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA DO CAJÁ, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 FINALIDADE(S): EFETUAR 

A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer(em) à audiência designada, para Conciliação DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 11 de abril 

de 2018, às 9hrs (horario oficial de Mato Grosso), no Edifício do Fórum, 

sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 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. 

343, §§ 1o e 2o, do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), 

sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo 

se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VILA RICA, 9 de fevereiro de 2018. 

KARIN MATTE GARCIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - 

TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52253 Nr: 2923-18.2017.811.0035

 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): Nilton Cesar Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 TERMO DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Eletrônico

Código: 52253

Espécie: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Processo Especial de 

Leis Esparsas
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Data e horário: quinta - feira, 08 de Fevereiro de 2018, 09h:00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

Testemunha: Edilson Carvalho da Costa

Denunciado: Nilton Cesar Alves da Silva

Defensor Público: Dr. Rubens Vera Fuzaro Junior

Ausente: Edilson Carvalho da Costa

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito 

(08.02.2018), às 09h00min na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas.

Inicialmente, na presente solenidade foi ouvida a testemunha e o réu, tudo 

conforme mídia audiovisual em anexo.

 Dada a palavra ao Ministério Público este se manifestou nos seguintes 

termos: ”MM. Juiz, desisto da oitiva da testemunha Edilson Carvalho da 

Costa”

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. Homologo a desistência de 

oitiva da testemunha Edilson Carvalho da Costa. Aguarde-se o retorno das 

cartas precatórias expedidas. Com o retorno, dê-se vista às partes para 

apresentação sucessiva de alegações finais no prazo legal.

 Após, voltem-me imediatamente conclusos para sentença.”

Nada mais havendo consignar, por mim, Rayana Vichieti Rezende, 

assessora de gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46277 Nr: 181-20.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CARVALHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Cód: 46277

DECISÃO/MANDADO.

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Pena do reeducando FABIO CARVALHO 

MARTINS.

Decretou-se a regressão cautelar do recuperando ante ao cometimento de 

novo fato delituoso no curso da execução, consoante carta precatória 

oriunda de Alto Taquari/MT sob o cód. 45930 (referente ao processo de 

cód. 40146, que tramita naquela urbe).

Adveio aos autos, após realizada audiência de justificação (ref. 40), 

pedido de regressão definitiva do reeducando (ref. 45), sendo deferida à 

ref. 48 dos autos.

Houve nomeação de advogado dativo ao recuperando à ref. 51 dos autos.

A defesa à ref. 58 pugnou pela manutenção do regime de cumprimento de 

pena inicialmente fixado ao reeducando, sendo confirmado por este juízo a 

regressão de regime definitiva do reeducando à ref. 60, anteriormente 

decretada à ref. 48.

A defesa do reeducando apresentou Agravo em Execução à ref. 73, 

tendo provimento negado pelo TJ/MT, conforme ref. 83.

 Novo cálculo de pena à ref. 85.

Atestado de bom comportamento colacionado à ref. 86.

Certidão de ref. 87, informou que o reeducando encontra-se preso 

preventivamente sob os autos de cód. 40227, em trâmite no juízo de Alto 

Taquari/MT.

Instado a se manifestar, o MPE à ref. 91, pugnou pela retificação de folha 

de cálculo pena de ref. 85, fazendo constar a pena de 05 anos de 

reclusão, após requereu nova vista dos autos.

Certidão à ref. 92 informando problema técnico no cálculo de pena de ref. 

85.

Com nova vista dos autos, o MPE à ref. 97, pugnou pela homologação do 

cálculo e indeferimento da progressão de regime do reeducando.

À ref. 103, a DPE tomou ciência do cálculo de pena.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

I – DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO

Da análise dos autos, constato que não há insurgência em relação aos 

cálculos de ref. 85, deste modo HOMOLOGO-OS.

II – DA ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME PARA CUMPRIMENTO DE 

PENA

Verifica-se que o recuperando fora preso preventivamente nos autos de 

cód. 40227 em trâmite na Comarca de Alto Taquari/MT.

O reeducando praticara fato definido como crime doloso, no curso da 

execução criminal, o que de fato, demonstra sua continuidade em 

delinquir, tendo sido imperiosa a regressão cautelar, conforme fora 

realizado à ref. 48 e confirmada à ref. 60 dos autos.

A Lei n. 10.792/2003, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de 

Execução Penal, dispôs que para a concessão do benefício da 

progressão de regime o acusado precisa demonstrar o preenchimento, 

além do requisito objetivo, referente ao lapso temporal de pena cumprido, o 

requisito subjetivo, qual seja, bom comportamento carcerário, comprovado 

pelo diretor do estabelecimento.

No caso dos autos o reeducando preenche o requisito objetivo, haja vista 

que atingiu 1/6 da pena em 08/12/2017, contudo em relação ao requisito 

subjetivo, em que pese juntada de atestado carcerário de bom 

comportamento à ref. 86, observa-se à ref. 87 certidão que informa que o 

reeducando encontra-se preso preventivamente nos autos de cód. 40277 

da Comarca de Alto Taquari/MT.

 Logo, observa-se que o reeducando não preenche o requisito subjetivo, 

uma vez que não possui bom comportamento durante a execução da 

pena, consoante certidão de ref. 87.

 Neste aspecto, embora reconheço o preenchimento do requisito objetivo 

(cumprimento de 1/6 da pena), ACOLHO o parecer ministerial e INDEFIRO o 

pedido de progressão para regime semiaberto, haja vista que o 

reeducando FABIO CARVALHO MARTINS não reúne condições pessoais 

para ser beneficiado com a progressão de regime, face às constatações 

negativas de seu comportamento.

No mais, tendo em vista a nomeação do advogado dativo Dr. ANDERSON 

OLIVEIRA DE SOUZA OAB/MT N° 8.322 para exercer a defesa do 

reeducando à ref. 51, arbitro os honorários advocatícios no valor de 03 

(três) URHs.

Expeça-se a respectiva certidão.

Serve a presente como mandado.

Ciência ao MPE e a DPE.

Intime-se o reeducando da planilha atualizada de cálculos.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37694 Nr: 371-51.2015.811.0035

 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: Adeilda Florença da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .OCORRÊNCIASAberta a audiência, a conciliação restou prejudicada ante 

a ausência do requerido.Dessa forma, passou-se à instrução na forma do 

art. 9°, § 2°, da Lei 5478/68. Antes de iniciar a audiência de instrução e 

julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, que iria proceder à gravação 

dos(s) depoimentos de acordo com o Provimento n. 038/2007 da 

Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP, ressaltando 

que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da 

audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. As 

partes também foram advertidas da vedação da divulgação não autorizada 

dos registros fonográficos a pessoas estranhas do processo (artigo 2º, 

VI, Provimento 38/2007-CGJ). Registra-se que as gravações 

permanecerão em arquivo digital em computador (servidor e no HD local) 

deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, 

mediante requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das partes, 

no endereço eletrônico cadastrado no Apolo.Inicialmente, tomou-se o 

depoimento da requerente e das testemunhas, tudo conforme sistema de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 448 de 547



gravação digital.Dada a palavra ao Advogado da parte autora este se 

manifestou: “MM. Juiz, desisto da oitiva da testemunha Carmem 

Moraes.”Posteriormente, a parte autora apresentou memoriais 

orais.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz de Direito Dr. Lener Leopoldo da Silva 

Coelho foi determinado: “Vistos etc. Homologo a desistência de oitiva da 

testemunha da autora Carmem Moraes.Ante a apresentação de memoriais 

orais da parte requerente, ausente o requerido, permaneçam os autos 

conclusos para sentença.Às providências. Cumpra-se.”Nada mais foi dito 

e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, inscrito por Mayara Cordeiro dos Santos, estagiária, após lido e 

achado, vai devidamente assinado pelos presentes. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39832 Nr: 1162-20.2015.811.0035

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Pereira Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marleide Oliveira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ALTO GARÇAS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 01.03.2018 às 13:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41510 Nr: 145-12.2016.811.0035

 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: Arlindo de Mello Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :00minPRESENTES: MM. Juiz de Direito Dr. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Dr. Fabrício Castro Alves de Melo O autor Arlindo de Mello Silva 

Testemunhas: Otarcio Baraldi Ildo José SampaioMário KellerAUSENTE(S): a 

autarquia ré e seu advogado.OCORRÊNCIASAberta a audiência, a 

conciliação restou prejudicada ante a ausência do requerido.Dessa forma, 

passou-se à instrução na forma do art. 9°, § 2°, da Lei 5478/68. Antes de 

iniciar a audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, 

que iria proceder à gravação dos(s) depoimentos de acordo com o 

Provimento n. 038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º 

e 2º, do CPP, ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação 

ocorrer no curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo 

sistema de digitação. As partes também foram advertidas da vedação da 

divulgação não autorizada dos registros fonográficos a pessoas 

estranhas do processo (artigo 2º, VI, Provimento 38/2007-CGJ). 

Registra-se que as gravações permanecerão em arquivo digital em 

computador (servidor e no HD local) deste juízo para a segurança dos 

dados, podendo ser enviadas ainda, mediante requerimento, ao Ministério 

Público e aos advogados das partes, no endereço eletrônico cadastrado 

no Apolo.Inicialmente, tomou-se o depoimento do requerente e das 

testemunhas, tudo conforme sistema de gravação digital.Posteriormente, a 

parte autora apresentou memoriais orais.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz de 

Direito Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho foi determinado: “Vistos etc. 

Ante a apresentação de memoriais orais por da parte requerente, ausente 

o requerido, permaneçam os autos conclusos para sentença.Às 

providências. Cumpra-se.”Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por 

que se encerrou a presente audiência, cujo termo, inscrito por Mayara 

Cordeiro dos Santos, estagiária, após lido e achado, vai devidamente 

assinado pelos presentes. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51115 Nr: 2569-90.2017.811.0035

 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): ANTONIO MARCOS DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Eletrônico

Código: 51115

Espécie: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Processo Especial

 Data e horário: quinta - feira, 08 de Fevereiro de 2018, 11h:00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

Testemunhas: Fabrício da Silva Valdanha

 Wesley de Jesus Moreira

 Denis Rodrigues Berigo

Denunciado: Antonio Marcos da Silva Matos

Advogado: Dr. Leonardo Paiva Borotta

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito 

(08.02.2018), às 11h00min na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas.

 Inicialmente, na presente solenidade foram ouvidas as testemunhas e o 

réu, tudo conforme mídia audiovisual em anexo.

 Dada a palavra ao Ministério Público este se manifestou nos seguintes 

termos: ”MM. Juiz desisto da oitiva da testemunha Denis Rodrigues 

Berigo.”

DELIBERAÇÕES

 Em seguida o MM. Juiz de Direito deliberou: “Vistos etc.”. Homologo a 

desistência da testemunha Denis Rodrigues Berigo. No mais, declaro 

encerrada a instrução processual.

 Abra-se vista às partes para apresentação sucessiva de alegações 

finais no prazo legal.

 Após, voltem-me imediatamente conclusos para sentença.”

 Nada mais havendo consignar, por mim, Rayana Vichieti Rezende, 

assessora de gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38920 Nr: 816-69.2015.811.0035

 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: Gilberto Gomes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 e seu advogado.OCORRÊNCIASAberta a audiência, a conciliação restou 

prejudicada ante a ausência do requerido.Dessa forma, passou-se à 

instrução na forma do art. 9°, § 2°, da Lei 5478/68. Antes de iniciar a 

audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, que iria 

proceder à gravação dos(s) depoimentos de acordo com o Provimento n. 

038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP, 

ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no 

curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de 

digitação. As partes também foram advertidas da vedação da divulgação 

não autorizada dos registros fonográficos a pessoas estranhas do 

processo (artigo 2º, VI, Provimento 38/2007-CGJ). Registra-se que as 

gravações permanecerão em arquivo digital em computador (servidor e no 

HD local) deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas 

ainda, mediante requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das 
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partes, no endereço eletrônico cadastrado no Apolo.Inicialmente, tomou-se 

o depoimento do requerente e das testemunhas, tudo conforme sistema de 

gravação digital.Posteriormente, a parte autora apresentou memoriais 

orais.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz de Direito Dr. Lener Leopoldo da Silva 

Coelho foi determinado: “Vistos etc. Ante a apresentação de memoriais 

orais por da parte requerente, ausente o requerido, permaneçam os autos 

conclusos para sentença.Às providências. Cumpra-se.”Nada mais foi dito 

e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, inscrito por Mayara Cordeiro dos Santos, estagiária, após lido e 

achado, vai devidamente assinado pelos presentes. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39567 Nr: 1078-19.2015.811.0035

 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: Benedita Beatriz de Jesus Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 autora Benedita Beatriz de Jesus Arruda Testemunhas: Antônio Ribeiro 

Maria Aparecida de Oliveira M.AUSENTE(S): a autarquia ré e seu 

advogado.OCORRÊNCIASAberta a audiência, a conciliação restou 

prejudicada ante a ausência do requerido.Dessa forma, passou-se à 

instrução na forma do art. 9°, § 2°, da Lei 5478/68. Antes de iniciar a 

audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, que iria 

proceder à gravação dos(s) depoimentos de acordo com o Provimento n. 

038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP, 

ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no 

curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de 

digitação. As partes também foram advertidas da vedação da divulgação 

não autorizada dos registros fonográficos a pessoas estranhas do 

processo (artigo 2º, VI, Provimento 38/2007-CGJ). Registra-se que as 

gravações permanecerão em arquivo digital em computador (servidor e no 

HD local) deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas 

ainda, mediante requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das 

partes, no endereço eletrônico cadastrado no Apolo.Inicialmente, tomou-se 

o depoimento da requerente e das testemunhas, tudo conforme sistema de 

gravação digital.Dada a palavra ao Advogado da parte autora este se 

manifestou: “MM. Juiz, desisto da oitiva da testemunha Antônio 

Ribeiro.”Posteriormente, a parte autora apresentou memoriais 

orais.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz de Direito Dr. Lener Leopoldo da Silva 

Coelho foi determinado: “Vistos etc. Homologo a desistência de oitiva da 

testemunha da autora Antônio Ribeiro.Ante a apresentação de memoriais 

orais da parte requerente, ausente o requerido, permaneçam os autos 

conclusos para sentença.Às providências. Cumpra-se.”Nada mais foi dito 

e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, inscrito por Mayara Cordeiro dos Santos, estagiária, após lido e 

achado, vai devidamente assinado pelos presentes. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45360 Nr: 1750-90.2016.811.0035

 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: MARIA JOSINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .OCORRÊNCIASAberta a audiência, a conciliação restou prejudicada ante 

a ausência do requerido.Dessa forma, passou-se à instrução na forma do 

art. 9°, § 2°, da Lei 5478/68. Antes de iniciar a audiência de instrução e 

julgamento, o MM. Juiz de Direito noticiou, que iria proceder à gravação 

dos(s) depoimentos de acordo com o Provimento n. 038/2007 da 

Corregedoria Geral da Justiça e art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP, ressaltando 

que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da 

audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. As 

partes também foram advertidas da vedação da divulgação não autorizada 

dos registros fonográficos a pessoas estranhas do processo (artigo 2º, 

VI, Provimento 38/2007-CGJ). Registra-se que as gravações 

permanecerão em arquivo digital em computador (servidor e no HD local) 

deste juízo para a segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, 

mediante requerimento, ao Ministério Público e aos advogados das partes, 

no endereço eletrônico cadastrado no Apolo.Inicialmente, tomou-se o 

depoimento da requerente e da testemunha, tudo conforme sistema de 

gravação digital.Dada a palavra ao Advogado da parte autora este se 

manifestou: “MM. Juiz, desisto da oitiva da testemunha Elenildo Marques 

dos Santos.”Posteriormente, a parte autora apresentou memoriais 

orais.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz de Direito Dr. Lener Leopoldo da Silva 

Coelho foi determinado: “Vistos etc. Homologo a desistência de oitiva da 

testemunha da autora Elenildo Marques dos Santos.Ante a apresentação 

de memoriais orais da parte requerente, ausente o requerido, permaneçam 

os autos conclusos para sentença.Às providências. Cumpra-se.”Nada 

mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, inscrito por Mayara Cordeiro dos Santos, estagiária, 

após lido e achado, vai devidamente assinado pelos presentes. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14604 Nr: 638-62.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei do Amaral Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11.045/A, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 14604

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da exceção de 

pré-executividade apresentada às fls. 100/110 no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, conclusos.

Alto Garças/MT, 08 de janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30448 Nr: 322-15.2012.811.0035

 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: Carlos Alberto Zanon, Márcia Rosane Prante Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 30448

Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, digam as partes 

se há interesse na produção de provas e/ou realização de audiência, 

justificando objetivamente o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

cientes que, a falta de especificação implicará na renúncia ao direito de 

produzir prova.

Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Às providências.

Alto Garças/MT, 09 de janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13936 Nr: 1097-98.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emídio Crisóstomo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amarildo Crisostomo 

Barbosa - OAB:13.519, Rafael da Silva Barbosa - OAB:11510/MT

 Código: 13936

 Vistos etc.

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, qual seja R$ 2.310,19 (dois mil trezentos e dez 

reais e dezenove centavos), às fls.492/493, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% 

a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

NCPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias 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.

 À Secretária para que converta no sistema apolo a classe processual do 

presente para cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 09 de Janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14902 Nr: 932-17.2011.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albert do Carmo amorim - 

OAB:72847/MG, Giulio Alvarenga Reale - OAB:65628/MG, Simone 

Aparecida Moreira de Almeida - OAB:58974/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 14902

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e ODAIR JOSÉ PEDROSO DA 

SILVA.

 Conforme certidão de fl. 63 certificou-se o decurso de prazo, acerca da 

decisão de fl. 59.

É relatório. Decido.

 Tendo em vista que a parte autora devidamente intimada na fls.62-verso, 

para proceder com prosseguimento do feito, quedou-se inerte, conforme 

certificado à fl.63 extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, III, do NCPC.

Custas pelo Requerente sem honorários.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Alto Garças-MT, 12 de Janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COLEHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53288 Nr: 88-23.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauriene Barcarolo Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono da autora para 

intimá-lo da correspondência devolvida na ref.18, bem como, para intimá-lo 

a apresentar a requerente na solenidade aprazada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1046-82.2013.811.0035

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA REPRESENTADO PELA 

INVENTARIANTE CREUZA BARBOSA DA SILVA, ESPÓLIO DE ERCIDIA 

BARBOSA DA SILVA REP. P/ INVENTARIANTE CREUZA BARBOSA DA 

SILV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, Catarino 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono do requerido 

José Aparecido dos Santos, para que o apresente na audiência 

designada, em razão da devolução da carta de intimação(fl.158).

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43226 Nr: 1825-21.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milca Vieira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silber Alves Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor do mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 14, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46101 Nr: 201-97.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDO, JLOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 46101

I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II - Fixo o pedido de alimentos provisórios que fixo em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo mensal vigente, bem como metade das despesas 

com educação, vestuário e saúde, a partir da citação, a ser pago 

mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente a genitora, 

mediante recibo.

 III – INTIMEM-SE as profissionais do Juízo para realização de estudo 

psicossocial com a parte autora e as menores, no prazo de 15 dias, a 

serem juntados nos autos, e postergo a analise da guarda provisória após 

a realização do presente.

IV - Determino a remessa deste feito à Conciliadora, para designação de 

sessão de conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado.

V – Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça à audiência 

de mediação e conciliação, conforme artigo 694 do NCPC, acompanhada 

de advogado, consignando que o termo inicial para apresentação da 
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contestação observará o artigo 697 do NCPC, não sendo realizado o 

acordo, passarão incidir, a partir de então, as normas do procedimento 

comum, observado o artigo 335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 7º Da Lei nº 

5.478/1968.

 VI - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Alto Taquari/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13916 Nr: 666-63.2005.811.0092

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibras S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Carrijo, Ana Ibrantina de Oliveira Carrijo, 

João Bosco de Oliveira, Reila Maria de Carvalho Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a determinação constante às fls. 178, que 

serve a presente para fins de intimar a parte exequente, para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30124 Nr: 980-62.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Henrique Freitas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor do mandado/certidão acostado aos autos às fls. 66/69, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44869 Nr: 2706-95.2017.811.0092

 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): Ana Paula de França Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filhho - 

OAB:4.482 OAB/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor do mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 24, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48575 Nr: 662-98.2015.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EJdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS 

- OAB:20421/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudineia Pontes Duarte - 

OAB:24042

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo do edital, bem como do lapso para 

oferecimento de contestação, e não havendo manifestação nos autos, 

nomeio a Dra. Claudinéia Pontes Duarte OAB 24042, para atuar como 

curadora especial da parte requerida, na forma do artigo 72, inciso II, do 

NCPC, devendo a Secretaria do Juízo providenciar as comunicações 

necessárias e intimar a causídica nomeada via DJE a apresentar resposta 

no prazo legal.

Com a resposta, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61454 Nr: 940-43.2015.811.0038

 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: Administradora de Consórcio SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Sousa Reis, Nilson Teixeira Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo disso e porque comunicado o adimplemento integral, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença, com resolução de mérito – CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, 

art. 924, II, c/c art. 925.Condeno a parte requerida JOSÉ DE SOUZA REIS e 

NILSON TEIXEIRA MACIEL no pagamento solidário de eventuais taxas, 

despesas e custas processuais remanescentes, ficando os honorários 

advocatícios da forma pactuada com o patrono.Transitada em julgado e 

nada havendo a ser cumprido, proceda com as baixas, anotações 

necessárias e arquive os autos.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 Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68381 Nr: 1112-48.2016.811.0038

 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: ECSV, RVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO DIVÓRCIO 

CONSENSUAL – NCPC, art. 731 e ss. -, tendo como INTERESSADOS 

RONISSON VALADÃO BICALHO e EDIANA CRISTINA SANTOS VALADÃO, 

em que pretendem a dissolução do vínculo conjugal e o parcelamento das 

custas e despesas processuais.

Com a vigência da Lei n. 13.105/2015 - NCPC - foi concedido ao 

magistrado a possibilidade do parcelamento das custas e despesas 

processuais das partes, quando justificado, sendo aparentemente a 

hipótese dos autos, uma vez que nessa ação de dissolução do matrimônio 

e partilha dos bens o custeio da ação demonstra ser onerosa no momento, 

mas possível o pagamento dessas diluído e de forma mais benéfica para 
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as partes e o Poder Judiciário, este porque receberá os valores.

Isso posto, com base no NCPC, art. 98, §6º, CONCEDO/DEFIRO o 

parcelamento das custas e despesas processuais, os quais deverão ser 

pagos em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e consecutivas, devendo as 

partes juntarem o comprovante do pagamento, quando o fizerem.

Ademais, verifico hipótese do art. 178 e ss. do NCPC, em que há 

necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério 

Público como fiscal da ordem jurídica, razão pela qual DETERMINO a vista 

com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º –, 

retornando-me concluso quando da devolução.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50390 Nr: 189-61.2012.811.0038

 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: Delcides Feles da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora para informar endereço e 

telefone atualizados do requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60298 Nr: 468-42.2015.811.0038

 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 Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juçara do Carmos Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO MONITÓRIO - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA - em que a parte requerida não foi localizada nos 

endereços indicados, pugnando a parte autora pela busca nos sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário, o qual defiro, uma vez que há 

necessidade de esgotamento das diligências para eventual citação por 

edital, pois "será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos" - NCPC, art. 256, § 3º -, razão 

pela qual realizei busca nos sistemas disponíveis - INFOJUD, RENAJUD, 

SIEL e CDL -, junto os extratos em anexo e DETERMINO a intimação da 

parte autora, através do(a) advogado(a), para ciência e requerer em 

prosseguimento, inclusive indicando em quais endereços já ocorreu a 

tentativa de citação ou pendente disso, devendo expedir o necessário 

para a tentativa de citação/intimação da parte.

Após o esgotamento das diligências, volte-me para analisar eventual 

pedido de citação por edital.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69587 Nr: 1681-49.2016.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de L. A. A. do Oeste de 

MT-Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Orbem Turazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75232 Nr: 1547-85.2017.811.0038

 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: Coopnoroeste de Credito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzamar Maria Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

III/NCPC, art. 487, III, “b”.

Condeno as partes no pagamento de eventuais taxas, despesas e custas 

processuais remanescentes, pro rata – 50% (cinquenta por cento) -, 

ficando os honorários advocatícios da forma pactuada com o patrono.

Transitada em julgado e nada havendo a ser cumprido, proceda com as 

baixas, anotações necessárias e arquive os autos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27386 Nr: 832-53.2011.811.0038

 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: Umbelina Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, 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 - CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72326 Nr: 24-38.2017.811.0038

 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): Rio Verde Terraplangem e Transportes 

Ltda-ME, Valdivino Lopes Batista, Ana Maria Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Aparecida Cardoso 

- OAB:MT - 19356/O

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA – CPC, art. 1.102-a e ss./NCPC, art. 700 e ss. -, em que a 

parte autora/requerente pugna, entre pedidos outros, pela 

citação/intimação da parte adversa para que pague(m) soma/quantia em 
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dinheiro, contudo a parte requerida, independentemente de prévia 

segurança do juízo, apresentou/opôs, nos próprios autos, embargos à 

ação monitória – CPC, art. 1.102-c, com redação dada pela Lei n. 

11.232/05/NCPC, art. 702 -, os quais podem se fundar em matéria passível 

de alegação como defesa no procedimento comum – NCPC, art. 700, § 2º 

– e suspende a eficácia da decisão inicial e referida no caput do art. 701 

até o julgamento em primeiro grau.

A legislação processual atual dispõe que todos os esforços serão 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia, que 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 – NCPC, art. 3º, § 3º - e que ao magistrado incumbe promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais – NCPC, art. 139, V -, motivo pela qual 

DETERMINO que intime as partes, através do(a) advogado(a), para que se 

manifestem no prazo máximo de 5 (cinco) dias se desejam a sua 

realização do ato e, na hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in 

albis ou em caso dessa resposta de forma positiva por qualquer das 

partes, porque audiência não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

ou quando não se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º -, 

DETERMINO designe audiência de conciliação, a qual será realizada pelo 

conciliador da Comarca, intimando as partes, igualmente, através do(a) 

advogado(a) e com a advertência de que o não comparecimento 

injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) 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, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que 

as partes, que poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir – NCPC, art. 334, § 10 -, 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Ademais, esclareço que as provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 – e, 

portanto, porque têm o direito de empregar todos os meios legais, bem 

como os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se 

funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz – 

NCPC, art. 369 - DETERMINO que as intime, na pessoa do(s) advogado(s), 

para que esclareçam, nesse prazo máximo de 5 (cinco) dias suso 

mencionado, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa ou 

meios de prova outros, pois possível ao magistrado limitar ou excluir as 

que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias – NCPC, art. 

370, caput e parágrafo único -, ou o julgamento imediato a lide.

Diversamente, na hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, DETERMINO 

que me volte concluso para decidir em prosseguimento pelo indeferimento 

ou não da produção de eventual prova pendente ou ser o caso de realizar 

o julgamento imediato a lide.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73962 Nr: 931-13.2017.811.0038

 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): Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para que efetue o pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça, devendo emitir a guia para pagamento no site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75132 Nr: 1494-07.2017.811.0038

 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): D Alves de Souza e CIA LTDA EPP, Pedro 

Bento de Souza, Maria Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 (...) DETERMINO que intime as partes, através do(a) advogado(a), para 

que se manifestem no prazo máximo de 5 (cinco) dias se desejam a sua 

realização do ato e, na hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in 

albis ou em caso dessa resposta de forma positiva por qualquer das 

partes, porque audiência não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

ou quando não se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º . (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75227 Nr: 1546-03.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coopnoroeste de Credito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzamar Maria Silva - ME, Neuzamar Maria 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, porque aparentemente ausente impedimento ou ilegalidade 

no avençado/acordado, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza os efeitos de lei, com resolução de 

mérito – NCPC, art. 487, III, “b” - e DECRETO/DETERMINO a suspensão da 

execução durante o prazo concedido pelo credor para que o 

devedor/executado cumpra voluntariamente a obrigação, na hipótese ano 

de 2026 – NCPC, art. 921, V e art. 922. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21580 Nr: 355-98.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Mendes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Marcos Giovane Artico - OAB:278522/SP, Vicente 

Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60096 Nr: 362-80.2015.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diva Cristina Franci Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 
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para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60862 Nr: 727-37.2015.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzilene da Costa Calassa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71319 Nr: 2821-21.2016.811.0038

 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 

Associação do Noroeste de Mato Grosso e Acre - Sicredi Noroeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Verde Terraplangem e Transportes 

Ltda-ME, Valdivino Lopes Batista, Diego Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60100 Nr: 364-50.2015.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neide Cândido da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62992 Nr: 1511-14.2015.811.0038

 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: Juvenil Evangelista de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do retorno dos autos da segunda instância, 

bem como para requerer, no prazo legal, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27829 Nr: 1268-12.2011.811.0038

 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: Maria da Graça Meneghini Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes de que o processo passou a tramitar de forma 

eletrônica e que as partes deverão se manifestar, no prazo preclusivo de 

30 (trinta) dias, sobre o interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando-os 

ainda para, querendo, requerem o que mais entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52128 Nr: 2039-53.2012.811.0038

 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: Juarez Ribeiro Marquez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Conforme solicitado pela parte requerida, ref. 7, informo que nesta data 

procedi com a juntada do laudo pericial, de fls.108/109, 112/113. Assim, 

intimo as partes da digitalização dos autos (vide ref. 3), bem como para, 

no prazo legal, manifestarem, requerendo o que mais entenderem de 

direito.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 10/2018-DFA Dra. Marina Carlos França, MMª. Juíza de 

Direito e Diretora do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis/MT, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei: R E S O L V E:   Art. 

1º - RETIFICAR em parte a Portaria n. 006/2018–DF, que nomeou Pedro 

Lucas Ferreira Cavalcante, portador do RG. N. 24116289-SEJUSP/MT e 

CPF n. 046.313.171-16, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete Il - 

PDA-CNE-VIII, para, onde se lê: com efeitos a partir da data da publicação. 

LEIA-SE: com efeitos a partir da data de assinatura do termo de posse, 

compromisso e exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.   Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Arenápolis, 09 

de fevereiro de 2018.MARINA CARLOS FRANÇAJuíza de Direito Diretora 

do Forotable

 PORTARIA Nº. 10/2018-DF

A Dra. Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis/MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei:

 R E S O L V E:

 Art. 1º - RETIFICAR em parte a Portaria n. 006/2018–DF, que nomeou 

Pedro Lucas Ferreira Cavalcante, portador do RG. N. 

24116289-SEJUSP/MT e CPF n. 046.313.171-16, para exercer o cargo de 

Assessor de Gabinete Il - PDA-CNE-VIII, para, onde se lê: com efeitos a 

partir da data da publicação. LEIA-SE: com efeitos a partir da data de 

assinatura do termo de posse, compromisso e exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

 Arenápolis, 09 de fevereiro de 2018.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito Diretora do Foro
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Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65263 Nr: 205-41.2018.811.0026

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo de Direito da Comarca de Arenapolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:

Dia:

Horas:

Data2:

Dados do Processo:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3375 Nr: 59-30.2000.811.0026

 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: Município de Nova Marilândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Paulo de Oliveira 

Medeiros - OAB:2.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELLA BRUNA BARBIERI 

DIAS FIGUEIREDO - OAB:18720/O

 Certifico e dou fé que, embora devidamente intimada Via DJe, conforme 

se extrai da certidão de fls. 191, a Douta Causídica solicitante do 

desarquivamento dos presentes autos deixou transcorrer “in Albis” o 

prazo para extração em carga do mesmo, razão pela qual , uma vez 

ausentes atos pendentes de cumprimento, torno o presente feito ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 210 Nr: 51-05.1990.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cofermat Ferro e Materiaisde Construção Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão à fl. 109, determino a intimação da parte autora, 

pessoalmente e via DJE, na pessoa do seu procurador, para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1°, do NCPC.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41110 Nr: 1195-42.2012.811.0026

 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: Ivonei de Oliveira Walker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus advogados constituídos, via Dje, para comparecer a perícia médica 

que se realizará no dia 16.03.2018, às 14h00min., na sede do Fórum local. 

O periciando deverá estar munido de todos os seus documentos 

pessoais, bem como eventuais exames e/ou laudo médico que 

eventualmente possuir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010154-60.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E Z DE LIMA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT0009228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARBUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBIA MARA DE OLIVEIRA SIMONETTI OAB - SP0288870A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010154-60.2012.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove as 

alegações constante na petição do ID 6526413, sob pena de penhora de 

seus bens. Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-43.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DAS DORES BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010256-43.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID11253202) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-26.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LUZIA OLILIA VAZI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010111-26.2012.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste no feito. 

Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-90.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010227-90.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, vez que o 

comprovante de residência que acompanha a inicial é de terceira pessoa 

estranha a lide, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no 

art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Arenápolis, 09/02/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020005-21.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8020005-21.2015.8.11.0026 Intimo o exequente, na pessoa do 

seu patrono, para que se manifeste, no prazo de 15 dias, a respeito do 

embargos à execução apresentados nos autos. Arenápolis, 09/02/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-29.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO PEREIRA ALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010244-29.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, vez que a 

maioria dos documentos que acompanha a inicial encontra-se 

praticamente ilegíveis, o que pode dificultar o exercício da ampla defesa 

pela Promovida, e a devida análise dos mesmos pelo Magistrado, sob pena 

de indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

do CPC/2015. Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-58.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DAS DORES BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010255-58.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, que o 

comprovante de residência que acompanha a inicial é de terceira pessoa 

estranha a lide, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no 

art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Arenápolis, 09/02/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-73.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010254-73.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, vez que o 

comprovante de residência que acompanha a inicial é de terceira pessoa 

estranha a lide, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no 

art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Arenápolis, 09/02/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-65.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010261-65.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, vez que o 

comprovante de residência que acompanha a inicial é de terceira pessoa 

estranha a lide, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no 

art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Arenápolis, 09/02/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010263-35.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, que a 

maioria dos documentos que acompanha a inicial encontra-se 

praticamente ilegíveis, o que pode dificultar o exercício da ampla defesa 

pela Promovida, e a devida análise dos mesmos pelo Magistrado, sob pena 

de indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

do CPC/2015. Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-50.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GONCALVES BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010262-50.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, vez que o 

comprovante de residência que acompanha a inicial é de terceira pessoa 

estranha a lide, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no 

art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Arenápolis, 09/02/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-61.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010216-61.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, vez que o 

comprovante de residência que acompanha a inicial é de terceira pessoa 

estranha a lide, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no 

art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Arenápolis, 09/02/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-88.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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WANDERLEY BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010253-88.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, vez que o 

comprovante de residência que acompanha a inicial é de terceira pessoa 

estranha a lide, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no 

art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Arenápolis, 09/02/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-75.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CIRLENE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010228-75.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, vez que 

inexistente o comprovante de residência, sob pena de indeferimento da 

inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. 

Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-16.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010219-16.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, vez que o 

comprovante de residência que acompanha a inicial é de terceira pessoa 

estranha a lide, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no 

art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Arenápolis, 09/02/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-38.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIRA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010224-38.2016.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, vez que a 

maioria dos documentos que acompanha a inicial encontra-se 

praticamente ilegíveis, o que pode dificultar o exercício da ampla defesa 

pela Promovida, e a devida análise dos mesmos pelo Magistrado, sob pena 

de indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

do CPC/2015.. Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-61.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010022-61.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11340376) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-61.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010022-61.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11340376) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000251-47.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000251-47.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246920) proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000251-47.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000251-47.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11246920) proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-80.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PERPETUA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010012-80.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência (ID 11247286) da r. sentença proferida nos 

autos. Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-80.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PERPETUA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010012-80.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência (ID 11247286) da r. sentença proferida nos autos. 

Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-69.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS BARROSO DE OLIVERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DORILEO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT0013024A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010026-69.2014.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 dias. Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010172-13.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MIGUEL PANSINE (EXEQUENTE)

ELIZETE SARDE PANSINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010172-13.2014.8.11.0026 Intimo os autores, na pessoa do 

seu patrono, para que, no prazo de 05 dias, atualize o débito, observando 

os termos da sentença/acórdão. Arenápolis, 09/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 03/2018-DF - TORNAR PÚBLICA a reabertura das inscrições 

para o Processo Seletivo para Conciliador do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Aripuanã/MT:

* O Edital n° 03/2018-DFcompleto, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 05/2018-DF - CONVOCAR 

as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas 

nesta cidade de Aripuanã/MT, para participarem do Cadastro e Habilitação, 

com a finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados nesta Comarca de Aripuanã/MT.

* O Edital n° 05/2018-DFcompleto, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL Nº. 06/2018-DF - TORNAR PÚBLICA a abertura do Processo 

Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para Nível Médio, para 

preenchimento de 01 (uma) vaga, bem como para a formação de cadastro 

de reserva do Fórum da Comarca de Aripuanã/MT.

* O Edital n° 06/2018-DFcompleto, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70975 Nr: 4726-71.2017.811.0088

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROHDHEN INDUSTRIA LIGNEA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE ARIPUANÃ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a dúvida inversa suscitada, 

extinguindo o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.Cientifique-se a Oficiala Registradora do 1º Ofício de 

Aripuanã/MT. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.Diligências 

necessárias.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38146 Nr: 851-40.2010.811.0088

 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: NELSON JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação para concessão de Aposentadoria por Idade, proposta 

por Nelson José Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS.

Após a realização de alguns atos processuais, constatou-se o óbito do 

autor (fl.84).

Desde então, o processo encontra-se paralisado.

 É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, que o processo 

será extinto sem julgamento de mérito quando, quando verificar-se a 

ausência de interesse processual. Considerando o óbito da parte 

interessada, ou seja, o requerente, outra medida não se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas.

Não havendo manifestação das partes, arquivem-se.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66384 Nr: 1451-17.2017.811.0088

 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 DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA ANDREIA NEVES, EDSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101-A

 Considerando os embargos apresentados à referência 15, intimo o autor 

para responder no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 702, § 

5º do Código de Processo Civil. Em igual prazo, deverá se manifestar 

quanto ao pedido de suspensão do processo formulado à ref. 17

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53154 Nr: 1941-78.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO CARVALHO DERZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 Intimo a douta advogada do réu, Drª. ÉLVES MARQUES COUTINHO, para 

apresentação de alegações finais, conforme despacho de fl. 122, a seguir 

transcrito: "Vistos etc. Encerrada a instrução, dê-se vista dos autos às 

partes para apresentação de alegações finais, primeiro o Ministério 

Público. Logo após, concluso para sentença. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53832 Nr: 485-59.2014.811.0088

 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): DACOL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão e julgamento imediato do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60954 Nr: 1060-96.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manidestar acerca da certidão do 

Gestor Geral de ref. 35, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57060 Nr: 698-31.2015.811.0088

 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: CASA DA LAVOURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DA SILVA CAPPELLESSO, 

EDNILSON LUIZ FAITTA, VEGRANDE NORTE MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722/MT

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL e, por consequência, DENEGO A ORDEM DE 

SEGURANÇA. CONDENO a parte impetrante ao pagamento das custas 

processuais. Descabida a condenação em honorários advocatícios, em 

razão do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/09.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73639 Nr: 608-18.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSR, SLSR, TDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:14764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se a parte autora para emendar a 

inicial acostando aos autos a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63388 Nr: 2913-43.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno o 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia na proporção de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo nacional, que deverá ser feito mediante 

recibo ou depósito na conta bancária indicada na petição inicial, todo dia 

10 de cada mês, assim resolvido o mérito do processo, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Inexistindo defensoria pública 

nesta Comarca e considerando os termos do Ofício 

008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a condição financeira da parte 

autora, este Juízo nomeou defensor dativo para patrocinar seus 

interesses. Embora tenha o advogado a obrigação de prestar assistência 

aos 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 da autora, Dra. Andréia Cristina Medeiros, em 5 (cinco) 

URH, 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).Custas pela parte requerida, suspensa sua exigibilidade ante o 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios, uma vez que não houve qualquer manifestação 

da parte ré. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério 
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Público. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61374 Nr: 1346-74.2016.811.0088

 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: WALDEMAR JOSÉ CAPPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

ARIPUANÃ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL e, por consequência, DENEGO A ORDEM DE 

SEGURANÇA. CONDENO a parte impetrante ao pagamento das custas 

processuais. Descabida a condenação em honorários advocatícios, em 

razão do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/09.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se com 

as cautelas de estilo. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65211 Nr: 562-63.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IFBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos etc.

 Acolho a cota ministerial de ref. 46.

Primeiramente, considerando que as partes já se encontram divorciadas 

(ref. 41), procedam-se às anotações necessárias no sistema processual, 

devendo o feito prosseguir quanto aos demais pedidos.

Tendo em vista a natureza da demanda, bem como que as partes 

manifestaram o interesse na composição amigável do lítigio, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 

2018, às 17h.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Proceda-se ao Estudo Psicossocial pela equipe deste Juízo na residência 

das partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sendo necessário, depreque-se a realização de estudo na residência do 

requerido.

 CUMPRA-SE COM MÁXIMA URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 1479-53.2012.811.0025

 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: ANDREA FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR - OAB:8342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE EVENTUAIS 

PROVAS QUE DESEJAM PRODUZIR, EM 10 (DEZ) dias, CONSOANTE 

DESPACHO DE FLS. 126.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 04/2018/DF

O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte-MT, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o agendamento de férias do servidor Allan Jhones de 

Oliveira, matrícula n. 32830, Gestor Judiciário, desta Vara Única/Juizado 

Especial, agendada para o período de 19 de fevereiro a 28 de fevereiro de 

2018, disponível no portal do servidor (intranet).

 RESOLVE:

 Designar o servidor SIDNEY PEREIRA matrícula n. 34866, Técnico 

Judiciário, para exercer o cargo de Gestor Judiciário em substituição, no 

período de 19 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2018, durante o 

afastamento do titular.

 Remeta-se cópia desta Portaria ao Departamento de Recursos Humanos e 

Departamento de Pagamento Pessoal do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Publique-se. Cumpra-se.

Brasnorte-MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Victor Lima Pinto Coelho

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51699 Nr: 126-10.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ninive Ziliene Pereira Carneiro 

- OAB:OAB/MT 18815A, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ninive Ziliene Pereira 

Carneiro - OAB:OAB/MT 18815A

 Defiro o pedido de bloqueio via BACENJUD fls.25/27 em seus termos. Ao 

mesmo tempo intimem-se as partes para que se manifestem acerca do 

resultado – positivo e parcial-, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de 

extinção do processo/preclusão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69364 Nr: 352-39.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRR, J1VCCDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR VOLPINI - 

OAB:610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento da presente missiva, de acordo com a tabela de 

zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça no 

e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-80.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792/O 

(ADVOGADO)

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO FRITZ RITZEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATISA MAIARA DE AZEVEDO OAB - MT24312/B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000040-80.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: VISARI AUTO 

PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: ADELCIO FRITZ RITZEL Intimo o 

exequente, na pessoa do seu advogado, para que apresente impugnação 

à contestação no prazo legal.
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Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84054 Nr: 1124-38.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDOR VENZO, MAURICIO BORTOLLETI DE 

OLIVEIRA, EMERSON ALVES SARAIVA, ALCIDES FRANCISCO GORALSKI, 

ALEX DA VEIGA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, MILTON TORLAI, 

EVANDRO DE OLIVEIRA, AGUIMAR QUINTINO, ADRIEL TALAU, ROBERTO 

KELLER, ROZENEI DELLANI, VILSON LUNKES, DIEGO RAFAEL GIACOPPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, Gustavo Dias Cintra Mac Cracken - OAB:SP 314818, 

JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860/MT, JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT, ROGÉRIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT, Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Vistos.

1. CHAMO O FEITO À ORDEM para incluir na audiência designada para o 

dia 09 de abril de 2018, às 13:30 horas a oitiva da testemunha de 

acusação John Klaiton residente nesta Comarca.

 2. Intime-se.

3. No mais, cumpra-se a decisão anterior em seus exatos termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87838 Nr: 1423-78.2015.811.0101

 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): AIRTO FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1423-78.2015.811.0101 (Id. 87838)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 Executado: AIRTO FAVARETTO

 Vistos.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes 

(fls. 130/135), com o pedido de suspensão do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante às fls. 130/135, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação efetuada entre as 

partes e, em conseqüência, com fulcro no artigo 922, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a suspensão da execução pelo período necessário 

até o adimplemento da última parcela do acordo, qual seja, até 25.04.2020.

Findo o prazo, intime-se a parte autora para informar se o acordo foi 

cumprido ou requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 1058-29.2012.811.0101

 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: IVONETE MEURER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS NUNES DE OLIVEIRA, ANILSON 

NOGUEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O, TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 

9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 06 de 

março de 2018, às 14:00 horas.4.1 Intimem-se as partes para 

comparecerem e prestarem depoimento pessoal, sob pena de confesso 

(art. 385, § 1º, CPC/2015).4.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO.Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC).A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC).4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à 

parte que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos 

termos do artigo 455 do CPC. 5. Intimem-se.6. Diligências necessárias. 

Cláudia, 22 de janeiro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99935 Nr: 3292-08.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS, AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Vistos.

1. O réu Raimundo Moreira da Silva foi citado e informou que necessita de 

defensor público para sua defesa (fls. 99).

 Considerando que o Defensor Público desta Comarca encontra-se em 

gozo de férias e não há substituto legal, NOMEIO para representar o 

denunciado Raimundo o advogado Dr. Jackson Sokolovski Alves, OAB nº 

21.114/O.

2. Intime-se o referido causídico para apresentar resposta à acusação, no 

prazo legal.

 Cientifico que a nomeação diz respeito somente ao acusado Raimundo, 

vez que o réu Antônio ainda não foi citado.

 3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100630 Nr: 210-32.2018.811.0101

 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: ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 19/04/2018 às 13:40 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100815 Nr: 302-10.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIRA GRACIA CIELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROSA DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS JORGE LEITE 

- OAB:3045, HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ - OAB:18.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332, PAULO CESAR VIECELLI - OAB:24154/O

 Vistos.

1. É de conhecimento deste Juízo que o Requerido atualmente está lotado 

na Delegacia de Polícia de Sinop/MT, razão pela qual ante o caráter 

itinerante da presene missiva, determino que a mesma seja remetida para 

a Comarca de Sinop/MT, para seu devido cumprimento.

2. Oficie-se o Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91770 Nr: 1574-10.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO CABRAL VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40.321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o 

pedido de desarquivamento do presente feito, sendo que após este prazo 

os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98080 Nr: 2325-60.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, EZEQUIEL 

ANTONIO ZUCCO, FRANCIELI VILLELA DA SILVA, RENATO LUIZ RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se acerca da petição da parte executada retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92967 Nr: 2283-45.2016.811.0101

 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: IDALINA OLEGÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93904 Nr: 271-24.2017.811.0101

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSÉ SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PAVAN - OAB:MT 

21441/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 55/2007/CGJ-MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada do autor do fato para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar inicio ao cumprimento da transação penal, 

sendo que o Ministério Público concordou com a contraproposta ofertada 

pelo autor do fato, conforme manifestação de fls. 36.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86198 Nr: 455-31.2018.811.0105

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCS, PCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:20.883/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos conta, com guarida no art. 485, 

VI, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, o que faço SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas processuais, conforme previsão do artigo 141, caput, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67547 Nr: 521-16.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA VIEIRA, G. V. C.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FELIPE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE acerca do transcurso do prazo para apresentação de 

defesa.

Após, INTIME-SE a parte autora para que dê impulsionamento ao feito, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71761 Nr: 644-77.2016.811.0105

 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: APP, HPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de Ref. 18, motivo por que determino a realização de 

pesquisa junto ao sistema INFOSEG.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre documento de Ref. 21.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66990 Nr: 215-47.2015.811.0105

 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: ACDS, ICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora acerca de 
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decisão de ref. 03, na pessoa de seu advogado via DJE.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30630 Nr: 217-79.2008.811.0099

 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, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MACIEL CUIABANO - 

Procuradora do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIRCEU FERNANDES, Cpf: 23755946904, 

Rg: 1.141.967, Filiação: Luiz Fernandes e Tereza de Oliveira, data de 

nascimento: 29/08/1951, brasileiro(a), natural de Arapongas-PR, 

divorciado(a), administrador. 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação, para condenar o requerido a 

indenizar o dano ambiental provocado no valor de R$ 23.640,00 (vinte e 

três mil, seiscentos e quarenta reais), bem como torno DEFINITIVA a 

antecipação de tutela concedida às fls. 39/40, para determinar ao 

requerido que se abstenha de construir, instalar ou ampliar atividades no 

seu imóvel rural, que possam ser causadoras de poluição ou de 

degradação ambiental, sem ter obtido prévio licenciamento ambiental, sob 

pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Com relação aos 

demais pedidos elencados na exordial, quais sejam, itens “a”, “b”, “c” e 

“d”, não restaram demonstradas nos presentes autos alterações que 

modificassem o determinado na decisão de fls. 51/53.Por conseguinte, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso I, do Código de Processo Civil.Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios em prol do Ministério Público, conforme 

reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

e do Superior Tribunal de Justiça. Saliento que a indenização deverá ser 

recolhida em prol do Fundo Estadual de do Meio Ambiente, conforme 

pugnado às fls. 48. Oficie-se à Secretaria do Estado do Meio Ambiente – 

SEMA/MT do conteúdo da presente decisão.Ante a ausência de 

Defensoria Pública neste Comarca, nomeio como curador especial o Dr. 

Akin Alves Comin, devendo o mesmo ser intimado desta decisão. Nos 

termos do artigo 22, §1°, do Estatuto da OAB, fixo honorários advocatícios 

em seu favor em 01 (uma) URH, que deverá ser custeada pelo Estado de 

Mato Grosso, servindo cópia da presente como certidão que deverá ser 

selada. Ciência ao Ministério Público e ao Estado de Mato Grosso.Custas 

pelo requerido.Intime-se o requerido via edital.Publique-se. 

Registre-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

com as baixas e anotações de estilo. 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, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 08 de fevereiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72881 Nr: 679-21.2017.811.0099

 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 JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER C. ROMAO - ME, VAGNER CHRISTO 

ROMAO, PRISCILA GRACIOTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto ao teor da certidão de ref. 13, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67918 Nr: 174-64.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANTONIO DOS SANTOS, ROBSON 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto à certidão de ref. 15, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65159 Nr: 243-33.2015.811.0099

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORENTINO APARECIDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado para que se manifeste, 

informando se concorda com a utilização da cópia apresentada como o 

ponto de partida para o recomeço do processo de código 27830 ou se 

requer algo distindo disso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62456 Nr: 856-24.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIUSA COLETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por isso, CHAMA-SE O FEITO À ORDEM, isto para tornar tempestiva a 

contestação de fls. 97/109, devendo ser certificada sua tempestividade 

nos autos e desentranhada a certidão anterior.Sendo assim, a 

contestação não suscitou preliminares, bem como descabe falar em 

cenário indicado pelos arts. 350 e 351, ambos CPC. Impugnação 

apresentada, tecendo comentários sobre a peça da requerida. Sendo 

assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais recairá 

a atividade probatória:ØResponsabilidade da parte-requerida ao 

pagamento da indenização;ØDo valor da indenização;ØAs próprias 

questões de mérito.MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 

373, caput, do CPC.Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do 

CPC).Considerando não ter havido indicação de provas pretendidas, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifique as provas que pretende produzir (art. 348 do CPC) 

ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo;2.INTIMAR a parte 

requerida, para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifique as provas que 

pretende produzir (art. 348 do CPC) ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo;Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 07 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64120 Nr: 894-02.2014.811.0099

 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: DLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “Ação de Divórcio Direto Litigioso c/c 

Alimentos Provisórios” ajuizada por Dejanira Leitão Augusto dos Santos 

contra Lourival Gomes dos Santos.

À fl. 29, consta certidão do Oficial de Justiça informando que a 

parte-autora o procurou solicitando a desistência da demanda em virtude 

de haver firmado acordo com a parte requerida, isso em audiência de 

mediação realizada pelo Juizado Especial Itinerante – JEI.

O referido acordo foi acostado aos autos à fl. 31.

Em manifestação, o Ministério Público opinou pela homologação da 

desistência da ação.

É, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento.

Vieram os autos conclusos.

II FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que a requerente manifestou-se pela desistência 

do feito.

Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da ação, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Por consequência, REVOGA-SE A LIMINAR deferida às fls. 16/17.

DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à parte-autora o 

pagamento das custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35692 Nr: 544-19.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TG, ACGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Com a decretação da prisão civil do executado Adair dos Santos (fl. 19), 

foi elaborado o cálculo (fls. 21/23) e expedido o mandado de prisão civil 

15/2015 (fl. 25), tendo sido, os referidos documentos, encaminhados para 

a Comarca de Ampere/PR (fl. 24), para o fiel cumprimento da 

determinação.

Nesse passo, o Juízo deprecado informou o devido cumprimento da 

missiva, tendo o executado sido preso no dia 17.06.2016, conforme pode 

ser visto nos documentos acostados às fls. 30/33.

Ocorre que, posterior ao cumprimento, não houve notícias quanto ao 

pagamento do débito exequendo tampouco acerca do decurso de prazo 

da prisão (60 dias – fl. 19).

Portanto, à SECRETARIA para:

1. OFICIAR ao Juízo de Ampere/PR, para que, no prazo de 30 dias, informe 

a este Juízo:

a. Se houve o pagamento do débito alimentar em sua integralidade.

i. Neste caso, deverá ser encaminhado para este Juízo cópias das Guias 

e comprovantes de pagamento para ser providenciada a vinculação dos 

valores a este processo, no mesmo prazo.

b. Se houve o decurso de prazo da prisão (60) dias, sem o pagamento do 

débito exequendo.

2. Com a resposta, REMETER os autos ao Ministério Público para 

manifestação;

3. Após, conclusos.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27702 Nr: 631-48.2006.811.0099

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIA SEVERINO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - PROC. FEDERAL - OAB:230443/SP

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Impugnação. Havendo necessidade de questionar, são 

devidos honorários advocatícios. CONDENA-SE a embargada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não obstante, como se concedeu a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC.No mais, à SECRETARIA:1.Encaminhar decisão à Contadoria, 

devendo proceder a novo cálculo de acordo com o indicado acima:a.DIB: 

30/08/2006;b.DIP: 02/09/2014.2.Após, INTIMAR as partes para ciência da 

decisão e dos Cálculos;3.“Transitada em julgado”:a.EXPEDIR a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal 

Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS 

DA CONTADORIA.4.Após, arquivar com as baixas e anotações de 

estilo;Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 09 de fevereiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47437 Nr: 1109-71.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Germano Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPS PAMCARY LOGISTICA E 

GERENCIAMENTO DE RISCO- LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1109-71.2017.811.0034 (Código: 47437)

DESPACHO

VISTO, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 465 de 547



Tendo em vista que no dia 12.02.2018 foi determinado ponto facultativo 

através da portaria 678/2017-PRES, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 07.03.2018 às 13h00 (MT).

Consigno que a audiência designada será realizada pela conciliadora 

judicial desta comarca.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49319 Nr: 1926-38.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oziel Ferreira Salustiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S.A. BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública 

Estadual-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16.783/O, Vlamir 

Marcos Grespan Junior - OAB:9353

 Processo nº 1926-38.2017.811.0034

Código nº 49319

Vistos etc.

Recebo os Embargos à Execução para discussão, eis que tempestivos 

(ref: 07), nos termos do art. 915 do CPC.

Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não 

demonstrados os requisitos para a concessão de tutela provisória, 

conforme elenca o art. 919, §1º, do CPC.

Intime-se o Embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 920, inciso I, do CPC).

Após, façam conclusos os autos.

Por fim, considerando que a Defensoria Pública Estadual teve seus 

trabalhos suspensos nesta Comarca por meio da portaria nº 779/2017 e 

do Ofício 183/DP/DAQ/2017, nomeio a Dra. Girlene Luiza Dourado Garcia, 

OAB/MT 23995/O, como defensora dativa para representar os interesses 

do embargante.

Postergo a fixação dos honorários advocatícios para o momento da 

prolação da sentença definitiva.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53362 Nr: 244-14.2018.811.0034

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPPBeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Berbert Cruvinel 

- OAB:19492

 Sendo assim, ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, 

indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de PEDRO PAULO 

PEREIRA BATISTA E SILVA, devidamente qualificado nos autos.Intime-se. 

Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 08 de fevereiro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46091 Nr: 552-84.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITA RICALDE ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte 

autora, para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo pericial de ref: 43.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-92.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo n. 1000227-92.2017.8.11.0034 - PJE Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MATEUS FERREIRA DO CARMO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Prefacialmente, 

é imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória, razão pela qual julgo 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. PRELIMINAR DE 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL A parte requerida, em sede de 

preliminar requer a juntada original do comprovante de restrição de crédito. 

Contudo, nos documentos juntados por si própria, é possível comprovar a 

negativação realizada (ID n. 10500128), por meio do histórico de 

negativações. Diante disso, afasto a preliminar arguida, uma vez que a 

existência da negativação pôde ser comprovada por outros meios. 

MÉRITO Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada em 27 de fevereiro de 2017, em razão de 

suposto débito no valor de R$ 81,13 (oitenta e um reais e treze centavos), 

oriundo do contrato de n. 0288967850. A parte requerida não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte requerente para a referida contratação. Cumpre à parte ré agir 

com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Desse modo, 

comporta acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. 

Quanto aos danos morais, em análise aos documentos acostados à inicial 

e os apresentados na contestação (ID n. 10500128), verifico que, no 

momento da negativação, a parte requerente já tinha outra restrição em 

seu nome, conforme comprovou histórico de negativações juntado pela 

parte requerida, que não comprovou ser indevida. Trata-se de 

entendimento pacífico que aquele que já é registrado como inadimplente 

não pode se sentir ofendido pela inscrição em cadastros de serviços de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 466 de 547



proteção ao crédito. Tanto o é que a Segunda Seção do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, com o seguinte teor: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. Pelo 

exposto, decido pela procedência parcial da pretensão formulada na 

inicial, para tão somente declarar inexistente o débito discutido. Como 

consequência lógica, decido pela improcedência do pedido contraposto 

formulado, uma vez que o débito que daria ensejo à negativação não foi 

comprovado. Expeçam-se os ofícios pertinentes a fim de que a restrição 

objeto da presente ação seja excluída. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79519 Nr: 850-93.2017.811.0093

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO RIBEIRO, VALDINEIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO B. REZENDE - 

OAB:MT/10.955, Rodrigo Samartino Albino - OAB:14903B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de cancelamento de averbação junto às matrículas nº 

221, 222 e 224 do CRI de Feliz Natal/MT formulado por Marco Antonio 

Ribeiro e Valdinéia Aparecida de oliveira Ribeiro.

Em se tratando de matéria afeta a registro público, deu-se vista ao 

Ministério Público Estadual, o qual manifestou-se nos termos da cota de 

fls. 84.

Por questão de celeridade e economia processual, deixo de analisar por 

ora o pedido de tutela provisória de Urgência por entender que os 

argumentos expostos na inicial, não foram capazes de convencer este 

Juízo acerca do alegado, bem como considerando se tratar de matéria 

cuja cautela do magistrado deve ser redobrada.

Assim, determino a notificação da Sra. Oficiala Titular do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca para se manifestar acerca do pedido 

ora formulado no prazo de 10 dias, aplicando-se analogicamente o 

disposto no art. 201 da Lei nº 6.015/73.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77987 Nr: 1170-80.2016.811.0093

 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: JAIR GONGORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E OBRAS, JOSÉ ANTONIO DUBIELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:MT/15.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Tutela de Urgência 

impetrado por Jair Gongora, regularmente qualificada e representada nos 

autos, contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Municipal de 

Infraestrutura e Obras Valdinei Simi e o Prefeito Municipal José Antonio 

Dubiella, aduzindo, em síntese, que a Prefeitura Municipal iniciou a 

construção de uma estrada que invadiu aproximadamente 04 metros de 

toda extensão de sua propriedade.

Sustenta que possui uma propriedade Rural denominada de Chácara 

Painel, sendo que os funcionários da prefeitura adentraram em sua 

propriedade, com fins de construir uma estrada, invadindo 

aproximadamente 04 metros de sua propriedade em toda a extensão de 

área, sendo ainda que esta nova estrada ficará acima da propriedade do 

Impetrante, sendo que, a estrada vicinal antiga, era passagem de todos os 

proprietários de terras nesta localidade, e ficava a aproximadamente 100 

metros abaixo de sua propriedade.

Aduz que não recebeu notificação por parte da Prefeitura Municipal de 

Feliz Natal/MT, com objetivo de desapropriação da propriedade para 

construção de qualquer estrada.

 Afirma que em tentativa de solução pacífica o impetrante se deslocou até 

a Prefeitura Municipal onde informado que os procedimentos adotados 

estão de acordo com a Lei Municipal n°479/2014, que instituí a malha viária 

de estradas municipais não pavimentadas, ou seja, as estradas rurais.

Com a inicial (fls. 04/08) vieram os documentos de fls. 09/18.

Decisão proferida às fls. 19/21, deferindo a liminar, para o fim de 

determinar a Suspensão dos trabalhos realizados pelos impetrados na 

propriedade do impetrante, no que tange a construção da estrada Rural.

 Regularmente notificada (fls. 24/25), os impetrados apresentaram 

Manifestação às fls. 26/31, alegando que os serviços realizados nas 

estradas rurais são de competência do Município, e estes são destinados 

a coletividade e se sobrepõe aos interesses individuais.

Regularmente notificada (fls. 24/25), os impetrados apresentou Agravo e 

documentos às fls. 61/186, alegando haver irregularidades na 

documentação apresentada pela impetrante, requerendo assim a 

concessão do efeito Suspensivo.

Instando a se manifestar o Ministério Público às fls. 50, requereu a 

concessão da segurança em definitivo em favor do impetrante.

Às fls. 51/52, o impetrante impugnou os fatos alegados pelos impetrados.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Tutela de Urgência 

impetrado por Jair Gongora, contra ato tido como ilegal praticado pelo 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Valdinei Simi e o Prefeito 

Municipal José Antonio Dubiella, aduzindo, em síntese, que a Prefeitura 

Municipal iniciou a construção de uma estrada que invadiu 

aproximadamente 04 metros de toda extensão de sua propriedade.

Certo é que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante 

a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/09, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in 

verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para 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.”

Com efeito, da análise das alegações vertidas ao longo da instrução 

processual, verifica-se que vieram bem escoltadas pelo conjunto 

probatório carreado aos autos.

Nesse passo, verifica-se que o impetrante assiste razão com as suas 

alegações, quanto às coordenadas trazidas da construção da estrada 

rural, eis que os Impetrados não cumpriram a Lei Municipal, bem como no 

que tange a notificação do impetrante, conforme se verifica nas datas dos 

documentos.

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, para o fim de convalidar a liminar concedida no 

nascedouro destes autos.

 Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de 

matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n. 105 do STJ e n. 

512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.
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 Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1° da Lei 

12.016/2009.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78492 Nr: 139-88.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOR ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VICTOR KRUTSCH 

SOLETTI - OAB:58676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta 

por C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, contra IVOR ORLANDO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/05v) veio instruída dos documentos de fls. 06/23, sendo 

recebida às fls. 24.

Petição e documentos juntados às fls. 28/34v, o qual as partes formularam 

acordo, e requerem a sua homologação, bem como suspensão do feito até 

efetivo cumprimento do pactuado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor da petição e documentos juntados às fls. 28/34v, verifico que 

as partes compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da 

autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, 

DETERMINO:

 1 - PROCEDA-SE a inclusão da Sra. NELSI GRANDO ORLANDO no polo 

passivo da vertente demanda.

 2 - PROCEDA-SE a penhora as margens da matricula do imóvel nomeado 

a penhora no termo de acordo.

3 - PROCEDA-SE a baixa da restrição creditícia promovida em desfavor do 

Executado, acerca do presente feito.

Outrossim, em que pese as partes pugnarem pela suspensão do curso do 

processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL PEDIDO, 

eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das partes, uma 

vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a parte 

interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 ATENTE-SE a Secretaria de Vara para que todas as publicações e 

intimações sejam em nome dos advogados informados na petição de fls. 

28/29.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45260 Nr: 721-74.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MONTE HOREBE LTDA-ME, 

OLAINE DOMINGA SIGNORI, ANAIR CANELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B, MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - 

OAB:12579

 Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, contra MADEIREIRA MONTE HOREBE LTDA ME, e outros, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Entre uma diligência e outra, a parte exequente requereu a extinção do 

presente feito, na forma do art. 924, III, do NCPC (fls. 247).

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a manifestação 

expressa da parte exequente às fls. 247, informando o pagamento da 

CDA objeto da presente ação, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

PROMOVA-SE a liberação de eventuais penhoras realizadas nos autos em 

favor dos executados.

 Sem Custas.

 Publique-se, Registre-se, Intimem-se.

Com o transito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44857 Nr: 318-08.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASAL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, CAIO 

LORENZO ACIALDI - OAB:210166/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSE CAMERA - 

OAB:4769-B, ELISANDRA BERTUOL - OAB:SC/21.236, FABIANO 

GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, Mateus Menegon - OAB:RS/63.633

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO C/C MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO 

ou CAUTELAR INOMINADA, proposta por ART SUPERMERCADO 

ATACADO LTDA ME, em face de FABIANO ANTONIO BUFFON, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/09) veio instruída dos documentos de fls. 10/19.

Entre uma diligência e outra, aportou aos autos petição de acordo 

formulado pelas partes às fls. 206/207, pugnando por sua homologação.

 Em petição de fls. 208, a parte exequente informou o cumprimento integral 

do acordo realizado, juntado inclusive comprovantes (fls. 212/214), 

requerendo o julgamento do feito.

Da mesma maneira a parte executada peticionou às fls. 215/215v, 

pugnando pela extinção do feito, com o consequente cancelamento de 

toda e qualquer penhora, averbação e/ou restrição relacionada ao 

presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante o teor das petições juntadas no presente feito, verifico que as partes 

compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da 

vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo firmado pelas 

partes, e, com supedâneo no Art. 487, III, do NCPC, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

 PROCEDA-SE IMEDIATAMENTE o cancelamento de toda e qualquer 

penhora, averbação e/ou restrição relacionada ao presente feito.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70773 Nr: 117-69.2013.811.0093

 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): Esquadrias Bona Ltda - EPP, ARILDO BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/13.994-A, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, proposta por BANCO BRADESCO S.A., contra 

ESQUADRIAS BONA LTDA – EPP e ARILDO BONA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial (fls. 05/09) veio instruída dos documentos de fls. 10/25, sendo 

recebida às fls. 31.

Petição e documentos juntados às fls. 224/225, o qual as partes 

formularam acordo, e requerem a sua homologação, bem como suspensão 

do feito até efetivo cumprimento do pactuado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor da petição e documentos juntados às fls. 224/225, verifico que 

as partes compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da 

autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos

Outrossim, em que pese as partes pugnarem pela suspensão do curso do 

processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL PEDIDO, 

eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das partes, uma 

vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a parte 

interessada ingressar com nova ação.

 Desta forma, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Quanto ao pedido contido nas fls. 225, visto que o causídico que 

anteriormente patrocinava a presente causa, ajuizou a inicial, no decurso 

da ação interpôs recurso, bem como apresentou embargos de declaração, 

desta forma demonstrando o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para seu serviço e seu zelo profissional.

 Conforme o exposto acima, e o contido no artigo 85, §2º, incisos I e IV do 

Código de Processo Civil/2015, fixo, em favor do advogado Renato 

Feliciano D. Nery, OAB/MT 6.193, a importância de 65% dos honorários 

advocatícios da causa, sendo os outros 35% benefício do atual escritório 

que patrocina a causa, Ernesto Borges Advogados S/S.

Custas conforme pactuado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 ATENTE-SE a Secretaria de Vara para que todas as publicações e 

intimações sejam em nome dos advogados informados na petição de fls. 

222.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-84.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 19/03/2018 AS 13:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-69.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 19/03/2018 AS 13:15H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-54.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 19/03/2018 AS 13:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-39.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 19/03/2018 AS 13:45H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-24.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 19/03/2018 AS14:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-09.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ARITU KAIABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 19/03/2018 AS 14:15H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-91.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOCIANE CARVALHO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 19/03/2018 AS14:30H.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41709 Nr: 1089-28.2011.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEZIEL NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do provimento do recurso de apelação, intime-se pessoalmente a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, cumprindo os atos 

necessários para a citação editalícia (fls. 77), no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89950 Nr: 2319-03.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Global Serviços de Terraplanagem LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Adolfo Wagner Areco 

Gonzales, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob 

pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80970 Nr: 304-32.2012.811.0087

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. M. DOS SANTOS & CIA LTDA, IRAIDES 

MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Louise Rainer Pereira Gionédis, 

para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que os Ars 

voltaram com a informação "Rua inexistente".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-59.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação das partes promoventes JOSE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA 

e EDERSON DE OLIVEIRA SILVA para COMPARECEREM à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/02/2018, às 17:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-53.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/02/2018, às 15:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-08.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/02/2018, às 16:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-23.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/02/2018, às 15:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-38.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/02/2018, às 15:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-90.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para COMPARECER 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/02/2018, às 16:20 

horas.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-53.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO GUARANTÃ DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000122-53.2017.8.11.0087; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: NEUZA PEREIRA DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que 

se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, 

nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: J.E. DE GUARANTÃ DO NORTE Data: 28/02/2018 Hora: 15:00 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 
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proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, 

CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - 

TELEFONE: (66) 35522040

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-08.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO GUARANTÃ DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000125-08.2017.8.11.0087; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: NEUZA PEREIRA DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que 

se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, 

nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: J.E. DE GUARANTÃ DO NORTE Data: 28/02/2018 Hora: 16:00 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, 

CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - 

TELEFONE: (66) 35522040

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-23.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO GUARANTÃ DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000124-23.2017.8.11.0087; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: NEUZA PEREIRA DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que 

se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, 

nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala:J.E. DE GUARANTÃ DO NORTE Data: 28/02/2018 Hora: 15:40 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, 

CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - 

TELEFONE: (66) 35522040

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-90.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO GUARANTÃ DO NORTE - MT, 9 de fevereiro de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000126-90.2017.8.11.0087; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: NEUZA PEREIRA DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que 

se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, 

nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: J.E. DE GUARANTÃ DO NORTE Data: 28/02/2018 Hora: 16:20 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 
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instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, 

CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - 

TELEFONE: (66) 35522040

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35895 Nr: 203-46.2015.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Almeida Nunes, Udelcy Francisco 

de Souza, Aurea Neves de Souza, Maria Madalena de Oliveira Silva, 

Marilene Rosa Oliveira, José Itamar de Melo, Ezenaide Moreira de Oliveira, 

Sebastião Otacílio Gomes, Valderson Macedo dos Santos, José Carlos 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:227.421/SP

 Autos n° 203-46.2015.811.0036 (35895)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relacionado ao 

pagamento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Defiro tal pedido.

1) CORRIJA-SE a autuação no Sistema Apolo, para que passe a constar 

como tipo de ação: Cumprimento de Sentença.

2) Por ser execução contra a fazenda pública, CITE-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 910, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

3) Após o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 07/02/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47606 Nr: 891-37.2017.811.0036

 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: Maria Aparecida Barbosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 Vistos etc.

Autue-se como cumprimento de sentença.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls.78, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36783 Nr: 541-20.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francineli Ferri Salvini - 

Procuradora Federal - OAB:66967, PROCURADOR - OAB:

 Vistos etc.

Autue-se como cumprimento de sentença.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls.192, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42084 Nr: 725-39.2016.811.0036

 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: Silvani da Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos etc.

Trata-se ação previdenciária ajuizada por SILVANI DA SILVA CARVALHO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Devidamente citado para apresentar contestação, o requerido manteve-se 

inerte.

Despacho saneador à fl.76/77.

Laudo pericial juntado às fls.97/99.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas e laudo pericial.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo o dia 09/04/18, às 14h00min, para audiência de instrução e 

julgamento.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 
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por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 269-55.2017.811.0036

 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: Fernando Henrique Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson, Ari Torremocha Fim, Ivone 

Rodrigues Torremocha, Luiz Cesar Sperandio, Devanir Aparecida Biase 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Bernadino Cardoso - 

OAB:20467-PR, Lucianne Bernadino Cardoso - OAB:35728-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gonzalez Junior - 

OAB:13.945

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, manifestar 

acerca das petições de Refs. 58 e 59.

Guiratinga - MT, 8 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54902 Nr: 291-79.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Isabella Souza do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 291-79.2018.811.0036

 Código: 54902

Execução de Alimentos

 Decisão.

Vistos etc.

Conforme manifestação da Advogado constituído de fls. 01/16.

DETERMINO que seja devidamente atualizado o debito referente à pensão 

alimentícia ate a data atual, descontando os devidos valores pagos.

 Logo após, INTIME-SE o Executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito de alimentos devido, acrescido das 

parcelas vincendas, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de protesto em cartório, além de ser-lhe decretada 

prisão civil pelo prazo de 01 a 03 meses, de acordo com que estabelece o 

art. 528 caput e § 3º do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 08 de Fevereiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2195 Nr: 334-80.1999.811.0036

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandy Borges de Resende, Humberto Domingues 

Ferreira, Jorge Cândido Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 Intimar a parte executada através de seus advogados, para que tome 

conhecimento da condenação as custas processuais elaboradas pelo 

contador judicial as fls. 852/854, comprovando o recolhimento no prazo de 

cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30242 Nr: 85-75.2012.811.0036

 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: Maria Ribeiro Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar as partes através de seus advogados/procuradores, para que na 

forma do despacho de fls. 93, tome conhecimento e manifeste acerca do 

calculo elaborado pelo contador judicial as fls. 94/96, no prazo de cinco 

(05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41396 Nr: 523-62.2016.811.0036

 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: Cristiane Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEIÇÃO - 

OAB:21251/O

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por CRISTIANE RIBEIRO DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Devidamente citado, o querido apresentou contestação às fls.47/56.

Despacho saneador às fls.73/74.

Estudo sócio econômico às fls.86/89, bem como, laudo pericial juntado às 

fls.108/111.

 É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas, laudo pericial e estudo sócio 

econômico.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/04/18, às 

15h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de fevereiro de 2018.
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Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 2352-78.2016.811.0036

 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: Ivan Nunes Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos etc.

Autue-se como cumprimento de sentença.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls.81, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45759 Nr: 2540-71.2016.811.0036

 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: Silvania Maria Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 2540-71.2016.811.0036

 Código: 45759

Cível

Decisão.

Tendo em vista a petição em fls. 205, na qual a parte autora requereu a 

desistência da ação DETERMINO que intime-se a parte requerida para que 

no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do referido pedido de 

desistência.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47651 Nr: 928-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelei Matos de Mendonça, Thiago Hoppen de 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 928-64.2017.811.0036

Código: 47651

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelos réus.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária dos acusados art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 25/04/2018, às 

15h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório dos réus;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE os acusados, ARCELEI MATOS DE MENDONÇA e THIAGO 

HOPPEN DE MENDONÇA para que compareçam à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa dos acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50679 Nr: 2326-46.2017.811.0036

 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): Igor Vilela Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2326-46.2017.811.0036

Código: 50679

Decisão.

Vistos.

DETERMINO que INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 

485, II e III, §1º do NCPC.

Logo após a devida intimação pessoal, concluso ao gabinete.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo Jose 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)

Reintegração de Posse

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da Decisão Liminar retra proferida nos Agravos de Instrumento 

nº 1013561-04.2017.8.11.0000, em que figura como agravante LILIAN 

FONSECA LUCIO DUTRA, a qual deferiu a suspensão dos efeitos da 

decisão agravada de fls. 162, especificamente, para suspender o 

cumprimento da Reintegração de Posse concedida em benefício da parte 

autora.

2) Dessa forma, diante dos fundamentos da Nobre Desembargadora 
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Relatora e da natureza da causa em discursão em segunda estância, julgo 

prudente suspender, não somente a decisão, mas todo o processo até 

julgamento final do referido recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, por isso AGUARDE-SE a decisão final do Tribunal referente 

ao mencionado recurso de Agravo de Instrumento, arquivando 

provisoriamente o presente feito.

3) Após, ANEXE aos autos o Acórdão final e VOLTEM os autos conclusos 

para a realização do saneamento do presente feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/02/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31947 Nr: 539-21.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Natanael Gabriel Filho, 

Naelton Souza Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, 

Marilson Mendes Ribeiro - OAB:MT 16.108

 Autos n° 539-21.2013.811.0036 (31947)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do exequente juntado às fls. 216/217.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, 

também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC) ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 

914 e seguintes do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que 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 (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34877 Nr: 1312-32.2014.811.0036

 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: Reginaldo Gabriel de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT, Luiz 

Antônio Vilela - OAB:4195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos n° 1312-32.2014.811.0036

 Código: 34877

Cível

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que a parte requerida, intimada para depositar EM JUÍZO, o 

valor dos honorários periciais, arbitrado pelo perito às fls. 251, quedou-se 

inerte, DECLARO PRECLUSA A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL, em 

razão da inércia da parte.

INTIME a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no feito, 

inclusive, requerendo o que entender de direito.

Com o fim do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.

Intima-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38824 Nr: 1372-68.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Ante o exposto, após a preclusão desta decisão, DETERMINO a 

expedição de certidão, acompanhada de cópia desta decisão, 

formalizando o título executivo em desfavor do Advogado Dr. FERNANDO 

FERREIRA DA SILVA, OAB/MT Nº 14.924, com a multa no valor de 20 

(vinte) salários mínimos de referência, para que se proceda a execução e 

REMETA para Procuradoria da Fazenda Estadual para que seja inscrita a 

multa como dívida ativa do Estado.DETERMINO, ainda, a expedição de 

OFÍCIO, para o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da 

Seccional do Mato Grosso, relatando todo o fato para que o Douto 

Presidente avalie a conduta do Advogado Dr. FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA, OAB/MT Nº 14.924.Por fim, DETERMINO que a secretaria cumpra a 

decisão retro, abra-se vista dos autos ao Defensor Público, para que 

apresente o respectivo recurso. Cumpra-se. Int ima-seÀs 

providências.Guiratinga/MT, 07 de Fevereiro de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43752 Nr: 1551-65.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kannanda Viana Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Cézar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT

 Processo n.º 1551-65.2016.811.0036

Código: 43752

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pela exequente S.V.O., 

menor impúbere, neste ato representado por sua genitora KANNANDA 

VIANA OLIVEIRA, devidamente qualificado, em face do executado 

LUCIANO CÉZAR, igualmente qualificado.

 A parte executada às fls. 39/44 manifestou-se nos autos, comprovando o 

pagamento total do débito perseguido neste cumprimento da sentença, 

com o depósito do valor na conta bancária indicada pela parte exequente, 

conforme observa-se na juntada do Recibo de deposito.

A Defensoria Pública em fls. 63/64, manifestou pela extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito.
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É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Considerando que as partes são pobres nos termos da Lei, nada mais 

justo que deferir o pedido de Justiça Gratuita, assim deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitado em julgado, com as baixas e anotações de estilo, 

independentemente de nova determinação.

Após nada sendo requerido ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P.R.I.C.

 Guiratinga/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47052 Nr: 605-59.2017.811.0036

 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: Valmi Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por VALMI RIBEIRO DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

alegando ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia 

familiar, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.32/41.

Impugnação às fls.50/51, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/04/18, às 

13h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47318 Nr: 755-40.2017.811.0036

 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: Dionizia Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Silva Jardim - 

OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B

 Autos n° 755-40.2017.811.0036

Código: 47318

Decisão.

Vistos.

DETERMINO que INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito conforme certidão de fls. 105, inclusive, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Logo após a devida intimação pessoal, concluso ao gabinete.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54181 Nr: 8-56.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Saúde Pública, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur de Matos Freitas Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Souza Rebouças - 

OAB:MT 15088

 dependência toxicológica. Mister se torna que dúvida sobre a higidez 

mental seja pelo menos razoável para que o juiz determine o respectivo 

exame médico legal” (2º TARJ - AC 3.865 - Rel. Adolphino A . Ribeiro). 

Nestes termos, por ora, INDEFIRO a realização do EXAME TOXICOLÓGICO 

pretendido.Por fim, não sendo caso de rejeição da denuncia, nos termos 

do art. 395 do CPP, e estando presente os seus requisitos formais e 

matérias (art. 41 do Código de Processo Penal), ou seja, há prova de 

materialidade e indícios suficientes de autoria, RECEBO a DENUNCIA em 

todos os seus termos.CITE-SE o acusado, cientificando-o do teor da 

denuncia e de seu recebimento.INTIME-SE o acusado para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento que designo para o dia 03/04/2018 as 

14hs00mim-MT, ocasião em que o Acusado será interrogado e ouvido as 

testemunhas já arroladas pela acusação e defesa, na forma do artigo 57 

da Lei n° 11.343/06.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e 

REQUISETEM-SE eventuais policiais militares e civis arrolados.CITE-SE e 

INTIMEM-SE, ainda, os Acusados para acompanhar a audiência e ainda 

serem interrogados.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e INTIME-SE a 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências.Guiratinga/MT, 06 de Fevereiro de 2018.Aroldo Jose Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44780 Nr: 2045-27.2016.811.0036

 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: CAdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Autos n° 2045-27.2016.811.0036

 Código: 44780

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação negatória de Paternidade c/c Cancelamento de Registro 

Civil proposta por CLEYSON ALESSANDRO DOS SANTOS LOPES, em 

desfavor de H.M.C.S, menor impúbere, neste ato representada por sua 

genitora MORGANA MACHADO CORRÊA DOS SANTOS.
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Compulsando os autos, verifica-se que diante dos relatos e provas 

pré-constituída, vislumbra a possibilidade de um acordo.

Desta forma, DETERMINO que seja devidamente atualizado o debito 

referente à pensão alimentícia ate a data atual, descontando os devidos 

valores pagos.

Logo após, encaminhem-se os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34761 Nr: 1247-37.2014.811.0036

 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: Ministerio Público Estadual, Maria Senhora dos Santos 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

Promotor de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - 

OAB:rua tenete

 Autos nº 1247-37.2014.811.0036

Código: 34761

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos, etc.

Em analise detalhada da ação, DETERMINO que a secretaria arquive os 

autos definitivamente, com as devidas baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 07 de Fevereiro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35181 Nr: 1452-66.2014.811.0036

 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: Maria Sandra Pereira Valença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos n° 1452-66.2014.811.0036

Código: 35181

Cível

Decisão.

Vistos.

Considerando que este Juízo não tem conhecimentos técnicos para aferir 

se houve a conversão dos salários percebidos pela parte requerente, 

defiro o pedido de prova pericial.

Deste modo, nomeio como perito Sr. IVAN SOARES NOVAES, podendo ser 

encontrado no Escritório Novaes Contábil, nesta urbe, que deverá prestar 

o encargo de forma idônea, independentemente de termo de compromisso 

(art. 466, NCPC).

INTIMEM-SE as partes, para que, em 15 (quinze) dias, caso queiram, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º do NCPC).

Após, INTIME-SE o(a) perito(a) da nomeação, entregando-lhe cópia da 

inicial, contestação e dos quesitos apresentados, para informar se aceita 

a nomeação, inclusive para que apresente sua proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º do NCPC). Além dos quesitos 

apresentados pelas partes, deverá o perito formular as considerações 

que reputar pertinentes para o equacionamento da lide, consoante o 

requerimento da inicial e a resposta apresentada na contestação.

Apresentada a proposta de honorários, INTIME-SE o REQUERIDO para que, 

em 05 (cinco) dias, manifeste sobre a proposta de honorários ou deposite 

o valor em Juízo, para dar início aos trabalhos periciais (art. 95, caput e 

§1º c/c art. 465, §3º ambos do Novo CPC).

O laudo deverá ser aportado aos autos no prazo de 20 (vinte) dias.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que sobre ele se 

manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34329 Nr: 1058-59.2014.811.0036

 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: Ministerio Público, Renato Novaes de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

Promotor de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - 

OAB:rua tenete

 Autos nº 1058-59.2014.811.0036

Código: 34329

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos, etc.

Conforme informações prestadas pelo Ministério Público de fls. 165. Tendo 

em vista que atingiu a finalidade pretendida de acordo com sentença já 

prolatada nos autos.

 DETERMINO que a secretaria arquive os autos definitivamente, com as 

devidas baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 07 de Fevereiro de 2017.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37519 Nr: 843-49.2015.811.0036

 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: Viviane Soares Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 843-49.2015.811.0036

Código: 37519

Decisão.

Vistos.

DETERMINO que INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 

485, II e III, §1º do NCPC.

Logo após a devida intimação pessoal, concluso ao gabinete.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 477 de 547



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42820 Nr: 1025-98.2016.811.0036

 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): Município de Guiratinga-MT, Governo do Estado 

do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO 

PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por 

consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I do NCPC.1) Nesse sentido, CONFIRMO a 

tutela antecipada concedida liminarmente às fls. 54/54, para determinar 

que o Município de Guiratinga – MT e o Estado Mato Grosso a 

disponibilização do medicamento ÁRTICO, em favor do paciente GERALDO 

NASCIMENTO DE SOUZA, consignando que a interrupção do fornecimento 

do referido medicamento somente poderá cessar após a devida 

orientação médica, haja vista o caráter contínuo no uso do remédio.Sem 

custas e honorários.Expeça-se o necessário. Às providências. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 08 de Fevereiro de 2018.Aroldo Jose 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41126 Nr: 427-47.2016.811.0036

 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, Luiz 

Carlos Guimarães Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - 

OAB:rua tenete

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO 

PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por 

consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I do NCPC.1) Nesse sentido, CONFIRMO a 

tutela antecipada concedida liminarmente às fls. 52/54, para determinar 

que o Município de Guiratinga – MT e o Estado Mato Grosso a 

disponibilização do medicamento APIDRA E LANTUS GRANGINA, em favor 

do paciente Luiz Carlos Guimarães Nogueira, consignando que a 

interrupção do fornecimento do referido medicamento somente poderá 

cessar após a devida orientação médica, haja vista o caráter contínuo no 

uso dos remédios.Sem custas e honorários.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 08 de Fevereiro de 2018.Aroldo Jose 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46763 Nr: 438-42.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Carlos 

Henrique da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 438-42.2017.811.0036

Código: 46763

Ação Civil Pública

Despacho.

Vistos, etc.

De acordo com analise dos autos, DETERMINO que a secretaria remeta os 

autos para a Procuradoria Geral do Estado para apresentar contestação, 

conforme o artigo 183, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 09 de Fevereiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 72150 Nr: 68-82.2014.811.0096

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GDC, LDC, MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFD, PCC, LDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O, MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO: 

a) o DESACOLHIMENTO da menor MARIANA CAMPOS, dando-se a guarda 

provisória desta à tia paterna Eroni Prestes, mediante termo de entrega e 

responsabilidade, devendo ela prezar pelo contato da menor com os 

irmãos e a avó materna Cleusa, que residem nesta Cidade de Itaúba; b) o 

DESMEMBRAMENTO do feito com relação às adolescentes Mariana 

Campos e Luciana Dias Campos, remetendo-se cópia destes autos ao 

Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Sorriso e, consequente 

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 147, inciso I, da Lei 

8.069/90;

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 01/2018/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Louis Maia 

Dias, M.M. Juiz de Direito e Diretor do Fórum desta Comarca de Itiquira/MT, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, de acordo com 

a Lei Federal n. 9.099/95, de 26 de setembro de 1995, com as Leis 

Complementares Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007 e 513/2013, 

de 29 de novembro de 2013, em conformidade com o disposto no Edital n. 

006/2011/PRES e no Provimento n. 040/2008-CM do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, aliado à necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, 

torna público a abertura de Processo Seletivo para Credenciamento de 

CONCILIADOR para Comarca de Itiquira-MT, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital.

* O Edital n° 01/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11794 Nr: 69-22.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:8143-A/MT, RAFAEL PARMIGIANI - OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se novo ofício requisitório/precatório solicitando o pagamento do 

(s) valor (es) da RPV ao Desembargador Federal Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52492 Nr: 2966-76.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loide Cirino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se no petitório juntado aos autos em 23/11/2017 (ref. 15) que a 

parte requerida manifestou desinteresse/vedação na composição 

consensual do litígio objeto da presente demanda, nos termos do art. 334, 

§ 4º, do CPC, bem como apresentou Contestação. Ante o exposto, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11703 Nr: 1202-36.2009.811.0027

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: Edevander Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luceni Custódio Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico à fl. 116, que a parte autora não possui 

interesse no prosseguimento do feito.

Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Cumpra-se.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31764 Nr: 327-27.2013.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda ao Cartório Distribuidor às devidas anotações relativo à fase de 

cumprimento/execução de sentença.

Após, cite-se a autarquia requerida para que, querendo, oponha 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910 do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. Mas, caso a 

fazenda pública deixe de opor embargos, será aplicada a regra do art. 1º - 

D, da Lei n. 9.494/97.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32163 Nr: 715-27.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moraes de Almeida e Silva Ltda, Tatiane 

Aparecida Moraes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 71, determino o imediato arquivamento do 

feito com fundamento no artigo 921, §2° do código de processo civil. Em 

observância ao artigo 921, § 4º do CPC, decorrido o prazo determinado, 

sem a manifestação do exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13045 Nr: 341-79.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues & Faquin Ltda, Fernando Rufino Rodrigues, 

Vanessa Faquin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trevisan e Trevisan Ltda-ME, Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Zortéa Antunes - 

OAB:13.439-E/MT, Carlos Eduardo Silva e Souza - OAB:7216/MT, 

HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11.405/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Assim, como o executado efetuou o pagamento voluntário da dívida 

cobrada, é de se reconhecer, que o feito executivo alcançou o seu 

objetivo, consoante a regra do artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se o 

respectivo alvará judicial para o levantamento do valor desbloqueado. 

Intime-se o executado para que informe os dados bancários para a 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte executada Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se com eficiência o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-51.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DYANE DAROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000009-51.2018.8.11.0027; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Parte Autora: REQUERENTE: PAULA DYANE DAROS SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Tentativa 

de Conciliação que se realizará no dia 20/03/2018, às 08:00, no Edifício do 

Fórum, sob pena de arquivamento do feito, sito no endereço ao final 

indicado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA E 
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INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, CENTRO, FÓRUM DR. 

FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 - TELEFONE: (65) 

34911391.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32426 Nr: 967-30.2013.811.0027

 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: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Jose Taveira, Demacal - Deposito de 

Madeiras Catarinense, M. Jose de Almeida Madeiras EII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:18.182-A/MT, REJANE CILIATO COUTINHO - 

OAB:20.320-O/MT

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Analisando o encarte processual, observo que o fato descrito no termo 

circunstanciado ocorreu na data de 17/09/2013, sem a ocorrência de 

qualquer causa impeditiva ou interruptiva da prescrição (CP, artigos 116 e 

117), sendo que desde o dia da infração até o presente momento já se 

passou mais de 04 (quatro) anos.

Portanto, desde a data em que ocorreu a suposta conduta ilícita já se 

passou mais de 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de qualquer causa 

impeditiva ou interruptiva da prescrição (CP, artigos 116 e 117).

A prescrição, em matéria criminal, é de ordem pública, devendo ser 

decretada de ofício pelo juiz (CPP, art. 61), ou a requerimento das partes, 

em qualquer fase do processo, como é o caso dos autos, já que o próprio 

Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição punitiva (fls. 

261/262-v).

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a 

punibilidade de Leandro Jose Taveira Demacal – Depósito de Madeiras 

Catarinense e M. José de Almeida Madeiras EII, com fulcro no artigo 107, 

inciso IV, do Código Penal, tendo em vista a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva.

Conforme se depreende dos autos, verifico que a instituição beneficente 

Escola Municipal Francisco Andrea Marchetti, prestou contas, 

comprovando a utilização da madeira recebida (fls. 84/156).

 O Ministério Público manifestou-se nos autos pugnando pela homologação 

da prestação de contas (261/262-v).

Assim, homologo a prestação de contas apresentada pela Escola 

Municipal Francisco Andrea Marchetti.

Certificado o trânsito em julgado, após as formalidades legais e 

comunicações de praxe, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS e TAXAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco dias) DIAS

AUTOS N.º 1436-16.2013.811.0047

ESPÉCIE: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE REQUERENTE: ABNER SALDANHA CARNEIRO

PARTE REQUERIDA: Espólio de Dalvo Rossi e Anna Hespanhol Rossi

INTIMANDO(A, S): Impetrante(s): Abner Saldanha Carneiro, Cpf: 

17906407687, Rg: M.1.264.885 SSP MG Filiação: Genèsio Saldanha 

Carneiro e Luzitana Gonzaga de Novais, data de nascimento: 09/06/1944, 

brasileiro(a), natural de Sobrália-MG, casado(a), comerciante, Endereço: 

Av. Barão do Rio Branco S/n., Bairro: Centro, Cidade: Jauru-MT

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$ 398,28 (trezentos noventa e oito reais e vinte e 

oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de emissão de certidão e posterior 

envio para protesto.

 Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira - Gestora Geral, digitei.

 Jauru - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Cláudia de Paula Souza Oliveira

Gestora Substituta da CAA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco) dias

 AUTOS N.º 1155-65.2010.811.0047

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

PARTE REQUERIDA: Aparecido Baltazar

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Aparecido Baltazar, Cpf: 39599264134 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua das Industrias Nº 214, Cidade: 

Jauru-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da taxa e custas 

processuais pendentes, no valor de R$ 588,69 (quinhentos e oitenta e oito 

reais e sessenta e nove centavos) no prazo de 05 (cinco) dias dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de emissão 

de certidão de débito e posterior envio para protesto..

 Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira - Gestora Substituta da CAA, digitei.

 Jauru - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Cláudia de Paula Souza Oliveira

Gestora Substituta da CAA

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31003 Nr: 854-50.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Nunes de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552, Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 Vistos.

Considerando que apesar de devidamente intimado para promover o 

andamento do feito indicando bens à penhora (fls. 161) a parte exequente 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 162), DETERMINO a 

suspensão do processo, bem como do prazo prescricional, pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e § 1°, do CPC.

Decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, sem que 

sejam localizados bens penhoráveis, desde já, DETERMINO o 

arquivamento do feito, conforme preceitua o § 2º, do art. 921, do CPC, 

devendo os autos ser desarquivados para prosseguimento, a qualquer 

tempo, se encontrados bens penhoráveis (§ 3°, do art. 921, do CPC).

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31825 Nr: 633-33.2013.811.0047

 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: MUNICÍPIO DE JAURU - MT, Enércia Monteiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Douglas Henrique dos Santos Silva - OAB:14.696-0, DOUGLAS 

HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - OAB:14696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando a certidão de fls. 270 dos autos, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca 

de seu teor, requerendo o que entender pertinente com relação aos 

confinantes que não foram efetivamente citados.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11689 Nr: 1114-69.2008.811.0047

 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 Pereira da Paixão, Malvina Pereira Paixão, 

Madalena Pereira da Paixão, Antônio Pereira da Paixão, Ataide Pereira da 

Paixão, MARIA JOSE GASPARETO DA PAIXÃO, Rosana Gaspareto da 

Paixão Falci, Aurea Maria da Paixão, Valmir Gaspareto da Paixão, 

Rosangela Gaspareto Miagute, Ana Paula Gaspareto da Paixão, Aparecido 

Pereira da Paixão, Mariana Paixão de Souza, Adinaldo Pereira da Paixão, 

Gabriel Paulo da Paixão Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que apesar de devidamente cientificado do deferimento do 

pedido de desarquivamento do feito os advogado da parte requerente em 

nada se manifestaram (fls. 301), DETERMINO o arquivamento do feito com 

as baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31243 Nr: 1118-67.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W B Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Decorridos cinco anos da data do despacho que ordenou a citação do 

executado (art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN), INTIME-SE a parte 

exequente, mediante remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição, nos termos do 

art. 10, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32758 Nr: 84-86.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Adriano Martins dos Santos, Heber 

Priori dos Santos, Abrahão Augusto dos Santos, Eduardo Santos de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aitana Silva Silverio - OAB:, 

Cláudia Graciela Correa Bento - OAB:OAB/MT 17873, Eduardo 

Santos de Paula - OAB:MT 20135/O, Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 Diante do exposto, acolho manifestação ministerial, e DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do acusado ABRAHÃO AUGUSTO DOS SANTOS, nos 

termos do art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.No mais, DEFIRO formulado às 

fls. 172/174 dos autos, para tanto DETERMINO a devolução dos bens 

apreendidos relacionados às fls. 58 dos autos, mediante confecção de 

termo de entrega que deverá ser juntados aos autos.INTIME-SE da 

sentença, o Defensor do sentenciado e o Ministério Público (§ 7º, do art. 

980, da CNGC).Certificado o trânsito em julgado, proceda-se as 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação – INI, 

Delegacia de Polícia e ao Cartório Distribuidor, nos termos do art. 974, da 

CNGC.Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39670 Nr: 407-23.2016.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelis Firmiano do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 Vistos.

Ante a tempestividade da impugnação, DETERMINO a intimação da parte 

impugnada, através de seus advogados, via DJE para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, VOLVAM-ME os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 974 Nr: 313-37.2000.811.0047

 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: Epaminondas de Oliveira Costa Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Epaminondas da Costa Alecrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32615 Nr: 1496-86.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. da S. Moura Representações Bovina ME, 

Rodrigo da Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando aos autos verifica-se que a parte exequente efetuou um 

depósito conforme solicitado pelo juízo deprecado (fls. 68), no entanto, 

verificando o teor do documento de fls. 68, nota-se que o valor solicitado, 

bem como a conta corrente indicada para o depósito não são os mesmos 

informados pelo deprecado, dessa forma, INTIME-SE a parte exequente, 

através de seus advogados, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33121 Nr: 437-29.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Moreno de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

CERTIFIQUE-SE a intimação da parte requerida acerca do retorno dos 

autos da instância superior.

Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

Jauru/MT, 29 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34176 Nr: 1259-18.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almiro Correa Rezende, Eva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Joaquim de Lima, Dioclécio Joaquim de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idemar Lopes Rodrigues - 

OAB:MS-4162, Paulo Nantes Abuchaim - OAB:18181/MS

 Visto

Cuida-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, promovido por 

ALMIRO CORRÊA REZENDE e EVA LOPES em face de MANOEL JOAQUIM 

DE LIMA e DIOCLÉCIO JOAQUIM DE LIMA, todos qualificados nos autos.

 No curso da ação, o exequente manifestou desinteresse no 

prosseguimento da ação, requerendo a homologação da desistência e 

arquivamento do feito (fls. 315).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Em decorrência do princípio da disponibilidade processual, a desistência 

consiste na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo 

polo ativo após o ajuizamento da ação.

Consigna-se que a desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença (art. 485, §5º do CPC). O que irá diferenciá-la será o momento 

processual em que será solicitada, ou seja, antes da resposta do réu ou 

após a resposta.

No caso em tela, o pedido de desistência da ação formulado pelos 

exequentes é anterior à impugnação, sendo dispensada, portanto, a 

anuência dos executados.

Nesse viés, estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 485 O Juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

A propósito, o parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil 

consigna que a desistência da ação só produzirá efeitos após a 

homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Recolham os mandados expedidos, independentemente de cumprimento.

 Eventuais custas processuais e honorários advocatícios serão 

suportados pelos exequentes, a teor do art. 90, caput, do Código de 

Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 20 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39654 Nr: 400-31.2016.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Conceição Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio de Almeida Teixeira 

- OAB:OAB/MT 15.073

 Vistos.

Ante a tempestividade da impugnação, DETERMINO a intimação da parte 

impugnada, através de seus advogados, via DJE para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, VOLVAM-ME conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42383 Nr: 1726-26.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Seabra Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FERREIRA DOS SANTOS - De cujus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que é uníssono o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

no sentido de que nas ações de reconhecimento de união estável post 

mortem o polo passivo deve ser composto pelos herdeiros do falecido, 

haja vista que o pedido declaratório poderá repercutir na esfera 

patrimonial dos mesmos; em que pese constar na certidão de óbito (fls. 9) 

que o falecido não deixou filhos, há que se apresentar seus herdeiros 

ascendentes ou colaterais, conforme dicção do art. 1.829, incisos II e IV, 

do Código Civil Brasileiro.

Desse modo, INTIME-SE o advogado da parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, incluindo os herdeiros do espólio de 

VALDIR FERREIRA DOS SANTOS, no polo passivo da demanda.

 ADVIRTA-SE que, o descumprimento da determinação retro, ensejará o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, FAÇAM os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 20 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45397 Nr: 1679-18.2017.811.0047

 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): JESSICA CAFE MARINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, 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, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste a respeito 

do petitório anexado aos autos em 06/02/2018.

Jauru, 8 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46829 Nr: 150-27.2018.811.0047

 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: Paróquia Nossa Senhora do Pilar - Diocese de São Luiz 

de Cáceres, Padre Aguinaldo Assunção Neves
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para AUTORIZAR a entrada e 

permanência de criança ou adolescente, no evento denominado “30º 

RETIRO ESPIRITUAL DO MSM (MOVIMENTO SACERDOTAL MARIANO) DA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PILAR”, que ocorrerá nos dias 09, 10 e 

11 do mês de fevereiro do corrente ano, com a seguinte programação: Dia 

09/02/2018 - 12 horas; Cenáculo, meditação, confissões; 17 horas: 

Cenáculo com as crianças; 20 horas: Encerramento. Dia 10/02/2018 - 12 

horas; Cenáculo, meditação, confissões; 17 horas: Cenáculo com os 

jovens; 20 horas: Encerramento - Jantar. Dia 11/02/2018 - 12 horas; 

Cenáculo, meditação, confissões; 18 horas: Cenáculo das famílias e 

procissão; 19 horas: Santa missa e consagração das famílias ao 

Imaculado Coração de Maria; 21 horas: Quermesse, a ser realizado nas 

dependências da Paróquia Nossa Senhora do Pilar de Jauru, localizado na 

Avenida Pe. Nazareno Lanciotti, n.º 140, em Jauru/MT, ADVERTINDO, 

expressamente, o organizador do evento acerca da proibição de venda ou 

fornecimento de bebidas alcoólicas e cigarros a menores de 18 (dezoito) 

anos, inclusive com a colocação de placas ostensivas no evento 

indicando a referida proibição, devendo ser OBSERVADA A LEGISLAÇÃO 

CORRELATA SOBRE O TEMA E AS SEGUINTES CAUTELAS:(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30614 Nr: 439-67.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Genelhu de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 125 dos autos, DETERMINO a intimação da 

parte exequente, através de seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de seu teor, requerendo o que 

entender pertinente.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31245 Nr: 1120-37.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W B Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Decorridos cinco anos da data do despacho que ordenou a citação do 

executado (art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN), INTIME-SE a parte 

exequente, mediante remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição, nos termos do 

art. 10, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39906 Nr: 470-48.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Theresa Monforte Baldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, 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, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que acoste aos autos o 

comprovante de pagamento da guia de diligências do Oficial de Justiça, 

haja vista que não acompanhou a petição ora juntada.

Jauru, 8 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35188 Nr: 211-87.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERT RUELA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, 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, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do ‘expert’, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

14/03/2018, às 07h, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na Av. 

Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 3244-2015, 

devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto e 

documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 7 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32365 Nr: 1230-02.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCHP, IHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Gomes Albéfaro 

- OAB:2361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, 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, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste a respeito 

da certidão do Oficial de Justiça de fl. 80.

Jauru, 9 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Comarca de Juscimeira
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23842 Nr: 121-13.2014.811.0048

 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: TEREZINHA CÂNDIDA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 17/02/2018 

(sábado), às 08:30 horas, a ser realizada na sede do Fórum da Comarca 

de Juscimeira. O advogado fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte 

autora para que compareça no dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito, sendo que o não comparecimento na perícia agendada 

demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no prosseguimento da ação. 

Fica a parte autora intimada por intermédio de seu advogado. Intime-se e 

Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30795 Nr: 603-87.2016.811.0048

 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: RUSSI & RUSSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI BENTES MACHADO, VALDENIR 

MACHADO DE PAULA, HERMÍNIO CARDOSO, ARLINDO CANOVA 

PABLOS, LORIMAR MARQUES DE ARRUDA, ALDMIR DIAS ZAMBONINE, 

HILDA ACI PEREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUANE BENITES MACHADO 

RODRIGUES FERREIRA - OAB:13144, REVAIR RODRIGUES MACHADO 

NETO - OAB:14803

 Vistos.1. A despeito da adiantada fase processual, nota-se que o caso é 

de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a Massa Falida de Santa 

Ursula Empreendimento e Participações S.A deve integrar o pólo passivo 

do processo, já que se o título for anulado trará reflexos na relação 

originada primitivamente.E não diga que o fato de ter se estabilizado a 

demanda seja empecilho para a citação do litisconsorte, porquanto em se 

tratando de litisconsórcio passivo necessário, há regra específica 

delineada no artigo 47, p.u., do CPC, do seguinte teor: “Parágrafo único. O 

juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes 

necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o 

processo”.Percebe-se, pois, que a citação dos litisconsortes passivos 

necessários é condição de validade do processo, pois sua ausência, nos 

termos do parágrafo único do art. 47, acarreta a extinção do feito, 

peculiaridade que autoriza, portanto, a alteração do e julgamento para o 

dia --/--/2018, às (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão 

comparecer acompanhadas de seus Advogados.3. Dispenso as partes de 

apresentarem rol de testemunhas, eis que os Advogados DEVERÃO 

comparecer com as testemunhas que pretendem ouvir durante a 

oralidade, à inteligência do artigo 455 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, deverão os causídicos se atentarem ao disposto no artigo 357, 

§ 6º do novo Código de Processo Civil.4. Intimem-se, as partes e o(a)(s) 

Advogado(a)(s), bom como os confinantes do imóvel usucapiendo, 

inclusive o Síndico da massa falida AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA.5. 

Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o caso. Prazo: 20 

(vinte) dias. Cumpra-se.6. Por fim, dê-se vista dos autos para o Ministério 

Público.Juscimeira/MT, 08 de Fevereiro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz 

de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5499 Nr: 855-76.2005.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:MT/12.853-B

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:JURI POPULAR

Dia:06/03/2018

Horas:08:00:00

Jurados:1. TATIANA OLIVEIRA ASSIS MASCARENHAS – PROFESSORA

2. MARIA APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA

3. MAIKELIS ALMEIDA MASCARENHAS – DO LAR

4. BRUNA RAFAELA FONTANELI – ENFERMEIRA

5. JOSÉ CARLOS SOUZA COSTA – FUNCIONÁRIO PÚBLICO

6. MAIKELLE PEREIRA DA SILVA – ESTUDANTE

7. VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS

8. HERLONES WUILLES DOS SANTOS – PROFESSOR

9. JOSÉ CÂNDIDO DA COSTA – SITIANTE

10. SONIA ZAGO CARDOSO – FUNCIONÁRIA PÚBLICA

11. CAISA RIBEIRO FRANÇA – AUTÔNOMA

12. DAIHANE XAVIER MARQUES – VENDEDORA

13. JOSUEL CARVALHO BARBOSA – GERENTE DO SICREDI

14. JOSÉ WILSON RODRIGUES – COMERCIANTE

15. LEONICE MATHEUS BARBOSA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA

16. NAILCE MACHADO – AUTÔNOMA

17. CLÁUDIA OLIVEIRA DOS ANJOS – PROFESSORA

18. ARACY MARIA DOS SANTOS – PROFESSORA

19. ATAIDE MARCOS DE ARRUDA – SERVIÇOS GERAIS

20. ALICE SALES DA SILVA – DO LAR

21. CELIA SCHEMBEK SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA

22. NEIDEMAR SANTOS DE OLIVEIRA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA

23. ADÃO ALVES ARRAIS – FUNCIONÁRIO PÚBLICO

24. CRISTIANE ZANATA – SECRETÁRIA

25. HELENA RODRIGUES BARBOSA FRANCO – SERVIDORA PÚBLICA

Suplentes:

1. KEILA SILVA PANIAGO – SERVIDORA PÚBLICA

2. OLINTO TIAGO COELHO – PECUARISTA

3. RICARDO MASCARENHAS CORREIA – MOTORISTA

4. ROSILENE SANTOS SILVA – PROFESSORA

5. NATALIA CALTRO BEZERRA COSTA – PROFESSORA

6. MUNILA SILVA MARTINS – SECRETÁRIA

7. JOÃO LOPES ASSUNÇÃO – FARMACÊUTICO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21194 Nr: 263-85.2012.811.0048

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS VISANDO DAR EFETIVO 

CUMPRIMENTO DA ALÍNEA "D" DO ITEM 5 DA DECISÃO JUDICIAL DE Fls 

127-130, COM O FITO DE INTIMAR O PATRONO DA PARTE EXEQUENTE 

PARA COLACIONAR AOS AUTOS A ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA OBJETO 

DA PRESENTE AÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41489 Nr: 218-71.2018.811.0048

 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: ELAINE MARIA FEITOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte, para determinar que a parte requerida se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor Nº 6/1995715-8, pela cobrança discutida nesta ação, bem como, 

se abstenha de negativar o nome da parte autora no registro de bancos 

de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos débitos discutidos neste 

processo, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de atraso, em benefício do autor.4. Outrossim é dever do magistrado 

promover os meios necessários para que as partes cheguem a um acordo 

(STJ – Resp. nº 242.322-SP). Com efeito, segundo Dinamarco, “a 

valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos é uma linha 

bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil moderno e 

hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os 

deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, 

Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).5. Assim, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 

para o dia --/04/2018, às 1-h (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada pela 

Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário.6. 

Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.7. Intime-se a parte autora por meio 

de seu advogado (art. 334, §3, do CPC).8. 6. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias.7. 

Cumpra-se. Juscimeira-MT, 03 de fevereiro 2018.ALCINDO PERES DA 

ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41533 Nr: 245-54.2018.811.0048

 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: ANTONIA PAULINO DA SILVA E SOUSA, IRENE 

RODRIGUES DE MORAES SIQUEIRA, NIRLEI PEREIRA DA SILVA, MARIA DE 

JESUS DA SILVA, RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS, JOSÉ GOMES DE 

BRITO, CLEI ODAIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, 

nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 26/03/2018, às 13h30min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora por meio de seu Advogado.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 03 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37742 Nr: 1970-15.2017.811.0048

 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: VERA LÚCIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) 2. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.3. Outrossim, desde já, 

indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência de prova 

pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, o que 

restará comprovado com a angularização processual.4. Ante o objeto da 

presente demanda, considerando o comprovante de rendimentos pagos e 

de retenção de imposto de renda, anexado aos autos, bem como, sendo a 

peticionário(a) servidor(a) público(a), a indicar que a parte requerente não 

pode ser considerada pobre na forma da Lei nº. 1.060/50, indefiro o 

pedido de Justiça Gratuita veiculado. De outro giro, autorizo o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias ao final da demanda, eis que o Provimento 

de nº. 18/2012 revogou o “item 2.14.8.1.4” da CNGC do Estado de Mato 

Grosso que impedia tal possibilidade. Assim sendo, as custas e taxas 

judiciárias deverão ser pagas ao final do trâmite processual pelo vencido. 

Já com relação às DILIGÊNCIAS do Oficial de Justiça, tenho que as 

mesmas deverão ser depositadas imediatamente.5. Assim após o devido 

depósito do valor da diligência do Sr. Oficial de Justiça, cite-se o(a) 

requerido(a), na forma postulada, para, querendo, responder a ação, no 

prazo legal, consignando-se no referido mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora.6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Juscimeira-MT, 29 de janeiro de 2018.ALCINDO PERES DA 

ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40314 Nr: 3012-02.2017.811.0048

 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: VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SAMPAIO DOS SANTOS, NATANAEL 

CORREA DOS SANTOS, JOSEANE BATISTA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA - OAB:19593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda reto. Assim recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil 

e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.

2. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

3. Desta feita, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias 

partes, designo audiência de conciliação para o dia 16/04/2018, às 

14h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda-se o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

4. Citem-se as partes requeridas e intimem-se elas e a parte autora a fim 

de comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) 

advogados(as). Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 

15 (quinze) dias, contados a partir da data de audiência de conciliação, 
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nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

5. Intime-se a parte autora por meio de seu Advogado (art. 334, §3, do 

CPC).

 6. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

7. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 03 de fevereiro 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41666 Nr: 291-43.2018.811.0048

 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: MARIA ANGELICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES - 

OAB:16343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, CONCEDO a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar 

para o momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Com efeito, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 26/04/2018, às 15h (horário oficial de Mato Grosso).6. Cite-se e 

intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

para comparecer à audiência ou querendo, apresentar resposta escrita ou 

oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, ficando o réu 

ciente de que, não comparecendo e não se representando por preposto 

com poderes para transigir, ou não se defendendo, inclusive por não ter 

advogado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na 

inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.7. As testemunhas 

a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição inicial e na 

contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ TRAZER PARA 

A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE DE 

I N T I M A Ç Ã O . 8 .  I n t i m e m - s e .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 06 de fevereiro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9605 Nr: 653-60.2009.811.0048

 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: SUZANA CAETANO DOS SANTOS SCARANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de informar que o processo foi 

desarquivado e encontra-se disponível para carga. É o que me cumpre 

certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000234-42.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Reclamação Cível, com as partes já qualificados 

nos autos. 2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do 

mérito, com o arquivamento definitivo dos autos. 3. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas e honorários, 

nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-77.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO ANTONIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexigibilidade do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter o seu 

nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, pelas 

reclamadas, sem a devida comunicação. Atendendo aos termos do artigo 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Trata-se de reclamação cível interposta por AROLDO 

ANTONIO DOS REIS, qualificado nos autos, em face do BANCO 

BRADESCO S.A., também identificado, alegando que foi até um a loja de 

confecções para realizar compras no crediário, no entanto fora 

surpreendido quando recebeu a informação de que não poderia realizar a 

compra de forma parcelada, pois havia registro de inadimplemento junto ao 

SERASA EXPERIAN, feito pela parte requerida. Da análise dos autos, 

verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não 

obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que não poderia 

haver tal inscrição, junto aos órgãos de proteção ao crédito, sem a devia 

comunicação ao autor, conforme art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela inclusão 

indevida do nome da reclamante no Serviço de Proteção ao Crédito pela 

parte reclamada BANCO BRADESCO S.A., gerando na autora dor, 

sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada 
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por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não se afigura 

possível a prefixação do quantum da indenização devida por danos 

morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação 

dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por AROLDO 

ANTONIO DOS REIS, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., para: a) 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora frente à requerida; b) 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser 

corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-02.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter recebido a informação, da reclamada que o seu telefone móvel 

encontrava-se em nome de outra pessoa. Atendendo aos termos do artigo 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor alega 

que usuária dos serviços de VIVO CONTROLE ILIMITADO, na linha 

66-99636-4823, casa, e que teve o seu telefone furtado, sendo que 

entrou em contato com a requerida para realizar o bloqueio de sua linha, 

foi informado pela atendente que a sua linha estava registrada em nome 

de Sebastiao Vicente, e que só poderia passar os dados da conta via 

pedido da policia civil. Diante disso a requerente registrou boletim de 

ocorrência. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que 

pela simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que a 

referida linha telefônica está em nome da parte autora. A demais, a 

requerida, em sede de contestação ratifica a informação de que a referida 

linha telefônica está em nome da reclamante, devendo ser acatada a sua 

defesa. Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a comprovação das 

negativações, não é possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos 

e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, 

deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados 

concretos para quantificar o valor desse dano material, para que, 

posteriormente possa dosar com justiça a condenação do ofensor. 

Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos diários inerentes 

ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos são 

desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos 

documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser 

considerados causa ensejadora de dano material ou moral, uma vez que 

não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível 

quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o autor não conseguiu 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo 

Código. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de 

quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in 

“Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 

72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao 

autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) 

e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o 

direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em 

documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARIA LUIZA DA SILVA, em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A, por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-71.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 
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comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

DOUGLAS DE JESUS OLIVEIRA, em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S/A, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-56.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENA GONCALVES DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter 

permanecido por muito tempo na fila em agência da reclamada. Atendendo 

aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante LUCELENA GONCALVES DA MATA, 

permaneceu por mais de três horas na fila em agência da reclamada, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, dando causa à má 

prestação de um serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” A demais, a lei Municipal 952/2014, estabelece a 

obrigatoriedade das Agências Bancárias e demais Estabelecimentos de 

Crédito, colocarem á disposição dos Usuários, Pessoal suficiente ao setor 

de caixas, para atendimento digno e profissional aos seus clientes no 

Município de Juscimeira, conforme dicção dos artigos abaixo transcritos, in 

verbis: “Artigo 1º - Todas as Agências Bancárias estabelecidas neste 

município de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, ficam obrigadas a 

manter, no setor de caixas de atendimento, funcionários em números 

compatíveis com o fluxo de usuários, de maneira a permitir que cada um 

destes sejam atendidos em tempo razoável. Artigo 2º - Para fins de 

Aplicação desta lei, considera-se tempo razoável : I- Até 15 (quinze) 

minutos em dias normais II- Até 30 (trinta) minutos: a) Em véspera ou dia 

imediatamente seguinte a feriados. b) Em data de vencimento de tributos; 

c) Em data de pagamento e vencimento de serviços públicos. Parágrafo 

Único: Os períodos de que tramitam os incisos I e II deste artigo, serão 

delimitados pelo horários de ingresso e de saída do usuário no recinto, 

onde estão instalados os caixas de atendimento, registrados mediante 

chancela mecânica ou eletrônica.” O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela inclusão 

indevida do nome da reclamante no Serviço de Proteção ao Crédito pela 

parte reclamada ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por 

LUCELENA GONCALVES DA MATA, em desfavor de ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, para CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-19.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 
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FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a rescisão do contrato avençado entre as partes, bem 

como ser indenizada por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão 

de ter sido enganada pela parte requerida. Atendendo aos termos do 

artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA, em face de 

PLATINUM ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA-ME, alegando, em síntese, 

que contratou com a requerida o serviço de revisional de contrato de 

financiamento para reduzir os valores de parcelamento de veículos. 

Assim, relatou toda a sua situação para a Reclamada e os atendentes 

disseram que após o envio do contrato com a Reclamada e demais 

documentos requisitados, o Reclamante em trinta dias teria suas parcelas 

abaixadas em torno de 20%, sendo que cobraram pelo serviço o valor de 

R$1.000,00 (um mil reais), que deveriam ser depositados na conta 

bancária de titularidade da Reclamada. Da análise dos autos, verifica-se 

que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não obrou com a 

devida diligência a Reclamada, uma vez que não prestou o serviço 

prometido e que para tal recebeu o valor cobrado, além de não 

providenciar a devida comunicação ao autor, conforme art. 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela má 

prestação de um serviço pela parte reclamada PLATINUM ASSESSORIA 

DE CRÉDITO LTDA-ME, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos 

íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a 

devida contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta 

indevida da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum 

da indenização devida por danos morais. A fixação do valor da 

indenização deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. A parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos 

exatos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que é 

possível afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a 

instruem, bem como através do reconhecimento da relação de consumo. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por VANDERLEI 

FRANCISCO DA SILVA, em face de PLATINUM ASSESSORIA DE CRÉDITO 

LTDA-ME, para: a) DECLARAR a rescisão do contrato avençado entre as 

partes; b) DETERMINAR a devolução dos valores pagos, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir do pagamento efetuado; c) CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-91.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora. Atendendo 

aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de adentrar no 

mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do 

Juizado Especial para presente causa, alegando a necessidade de 

realização de perícia técnica. Da analise dos documentos juntados, 

entendo que a referida preliminar não merece prosperar, uma vez que não 

há a necessidade da realização de prova pericial, sendo que as provas 

documentais já estão nos autos, assim, afasto apresente preliminar. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante ADRIANI 

APARECIDA ROSA, alega que é titular da Unidade Consumidora 

6/152991-6 neste Município de Juscimeira-MT, sendo que foi surpreendido 

com o alto valor da fatura referente ao consumo do mês de outubro de 

2017, no valor de R$ 7.053,44 (sete mil e cinquenta reais e quarenta e 

quatro centavos), correspondente ao consumo de 9034 kw/mês, valores 

muito superiores aos normalmente pagos. Da documentação juntada aos 

autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que 

não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que arbitrou 

valor unilateral referente à suposto consumo da unidade consumidora do 

consumidor, alegando irregularidade no medidor de energia, arbitrando 

assim, uma fatura com valores mais altos do que o normal, gerando 

prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

que trago in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por 

problemas administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa, 

uma vez que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, 

a manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não 

podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a 

unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não 

pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas 

posses, muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento 

da energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 
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houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por ADRIANI APARECIDA ROSA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 7.053,44 

(sete mil e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), arbitrado pela 

reclamada, referente ao mês de outubro de 2017; b) DETERMINAR que a 

Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de outubro de 2017, 

resultante da média de consumo dos doze meses anteriores. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-39.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NORONHA DEGASPERY FREITAS E CIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000026-24.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 005/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. RAFAEL SIMAN CARVALHO, MM. JUIZ DE DIREITO 

SUBSTITUTO DA COMARCA DE MARCELANÂNDIA ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 RESOLVE:

 CONSIDERANDO revogação da Portaria n. 08/2017-DF, que designava o 

servidor Higno Pires Alves, matricula n° 32708, para exercer a função de 

Gestor Geral .

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR a servidor a Milene Batista Ribeiro, matricula n° 6372 

para o cargo de Gestor a Geral , a partir da publicação desta Portaria.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Marcelândia-MT, 31 de janeiro de 2018.

 RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 006/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. RAFAEL SIMAN CARVALHO, MM. JUIZ DE DIREITO 

SUBSTITUTO DA COMARCA DE MARCELANÂNDIA ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 RESOLVE:

 CONSIDERANDO revogação da Portaria n. 08/2017-DF, que designava o 

servidor Higno Pires Alves, matricula 32708, para exercer a função de 

Gestor Geral, com efeitos a partir d a data de publicação desta Portaria .

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR o servidor Higno Pires Alves, matricula 32708, para 

exercer as funções do cargo de Gestor Administrativo III, a partir da data 

de publicação desta Portaria .

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Marcelândia-MT, 31 de janeiro de 2018.

 RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 006/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. RAFAEL SIMAN CARVALHO, MM. JUIZ DE DIREITO 

SUBSTITUTO DA COMARCA DE MARCELANÂNDIA ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 RESOLVE:

 CONSIDERANDO revogação da Portaria n. 08/2017-DF, que designava o 

servidor Higno Pires Alves, matricula 32708, para exercer a função de 

Gestora Geral, com efeitos a partir da data de publicação desta Portaria.

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR o servidor Higno Pires Alves, matricula 32708, para 

exercer as funções do cargo de Gestor Administrativo III , a partir da data 

de publicação desta Portaria.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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 Marcelândia-MT, 31 de janeiro de 2018.

 RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 73882 Nr: 1694-92.2017.811.0109

 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: MARINESIO SCHWARZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A parte autora formula às fls. 235, nova penhora para garantir a compra 

e a manutenção do seu tratamento de saúde, razão pela qual pugna pelo o 

sequestro de verbas públicas do Estado do Mato Grosso no valor de R$ 

55.090,12 (cinquenta e cinco mil e noventa reais e doze centavos).

Desse modo, visando garantir o direito à saúde da parte requerente, que 

deve prevalecer sobre a impenhorabilidade dos bens da parte executada 

e principalmente a fim de evitar prejuízos irreparáveis diante da omissão 

do agente estatal, o deferimento do bloqueio de verbas públicas é medida 

que se amolda razoável a espécie.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 

06/11/2013).

Assim, considerando que a liminar foi deferida há mais de três meses 

(24.10.2017) e até o presente momento o Requerido não cumpriu com a 

liminar, determino que seja efetuada nova PENHORA online do valor de R$ 

55.090,12 (cinquenta e cinco mil e noventa reais e doze centavos), junto à 

conta bancária do Estado executado (CNPJ': 03.507.415/0001-44) para 

aquisição dos materiais, conforme orçamento anexo ao novo 

requerimento. Segue em anexo a requisição do bloqueio judicial.

 Os autos permanecerão em Gabinete até o retorno das informações pelo 

sistema BACENJUD.

O alvará judicial deverá ser expedido em nome das farmácias que 

forneceram as medicações sendo: Farmasilva e Drogaria Nova 

Esperança. Para tanto determino que a Secretaria oficie ou entre em 

contato com as referidas drogarias para que informem o CNPJ da empresa 

e a conta bancária para o depósito. 2. Com o levantamento do alvará 

judicial, intime-se a parte Autora para informar o recebimento do 

medicamento, bem como comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Com a juntada da prestação de contas, intime-se o Requerido para 

apresentar manifestação, nos termos do artigo 1.319, § 4º da CNGC.

3. Quanto a análise da contestação e impugnação, voltem os autos 

conclusos quando o Juiz Titular retornar as atividades.

 4. Diligências necessárias.

 Cláudia/MT para Marcelândia/MT, 08 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-37.2012.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Por determinação do MM Juiz Rafael Siman Carvalho conforme ID 

11184229, intimo a executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10% do valor e penhora de bens.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63580 Nr: 1906-44.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) da parte autora, Dra. Fernanda de Freitas Rosa 

(advogada), para manifestar sobre a petição juntada à ref. 19 dos autos, 

no prazo de 5 dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54631 Nr: 852-14.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR ROSA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 Autos nº 852-14.2014.811.0111 (Código 54631)

Exequente: Valdeir Rosa de Camargo

Executado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Vistos.

Conforme postulado pela parte requerida, o perito nomeado explanou as 

razões da cobrança dos honorários no valor de R$ 3.520,00 (três mil e 

quinhentos e vinte reais) às f.78-80.

Destarte, intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre o 

pagamento dos honorários propostos, bem como para informar se insiste 

na produção de prova pericial ou se pretende produzir outras provas, 

indicando-as, sob pena de julgamento dos autos no estado em que se 

encontra.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30902 Nr: 1353-75.2008.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 378/2008

Código Apolo nº 30902

Vistos.

 A parte executada concordou com os cálculos apresentados (fls. 

133/135), razão pela qual os HOMOLOGO.

 Expeça-se a competente RPV.

Matupá /MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36065 Nr: 905-97.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CITON ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 905-97.2011.811.0111 (Código 36065)

Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerida: Celson Citon ME

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco 

Bradesco S.A. em face de Celson Citon ME, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (f.65-66).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do processo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuado.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 52882 Nr: 1016-13.2013.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS, JRMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte Ré, por todo o teor da 

sentença proferida nos autos, a seguir resumida: SENTENÇA: (...) Ante o 

exposto, inexistindo interesse no prosseguimento da presente 

representação, julgo EXTINTO o feito e determino o ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO dos autos, com as baixas e anotações necessárias. Ciência 

ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. 

Matupá/MT, 24 de março de 2017. Suelen Barizon. Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55252 Nr: 1351-95.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 SALETE RIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17.770/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 351-95.2014.811.0111 (Código 55252)

Exequente: Valéria Aparecida Castilho de Oliveira

Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Nos termos do artigo 534 do CPC “no cumprimento de sentença que 

impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente 

apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (...).

Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar planilha de crédito atualizada.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51772 Nr: 1669-49.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. B. YOUNES MODA MASCULINA ME, 

MARIA DIVINA BOHRER YOUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1669-49.2012.811.0111 (Código 51772)

Requerente: HSBC Bank Brasil S.A.

Requerida: M. D. B. Younes Moda Masculina ME

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo HSBC 

Bank Brasil S.A em face de M. D. B. Younes Moda Masculina ME, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (f.137-138).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do processo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuado.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59927 Nr: 184-72.2016.811.0111

 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): WILSON MARTINS DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Autos nº: 184-72.2016.811.0111.

Código Apolo nº: 59927.

 Vistos.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os comandos insertos na 

sentença, atentando-se à reforma do “decisum” em sede recursal.

Matupá/MT, 08 de maio de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67545 Nr: 3053-23.2017.811.0030

 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: Palmira Marques de Almeida, ALAIL MARQUES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc.Trata-se de ação de interdição com pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela proposta por Palmira Marques 

da Silva em face de Alail Marques de Almeida, ambas qualificadas nos 

autos. Narra a inicial que a requerida é portadora de doença metal e que 

não possui condições de exercer os atos da vida civil. Informa que é 

genitora da requerida. Com a inicial consta cópia dos documentos 

pessoais e atestado médico.Pleiteia pela concessão da gratuidade da 

justiça. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.... No caso 

em análise os requerentes não demonstraram respectiva hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do processo.A parte 

autora poderá comprovar a sua hipossuficiência através de cópia dos 

seguintes documentos: a)cópia das últimas folhas da carteira de trabalho, 

ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;b)cópia dos 

extratos bancários de contas de titularidade, dos últimos três 

meses;c)cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três 

meses;d)cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal.Com o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para deliberações.Intime-se 

e cumpra-se.ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER Juiz de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65009 Nr: 1852-93.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRF, GTdMPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 DECISÃO

Vistos etc.

 Acolho em parte o pedido de ref. 30, somente para cancelar a audiência 

designada e para determinar que os autos permaneçam na Escrivania da 

Vara Única até que haja disponibilização de pauta para designação de 

nova data, vez que este magistrado é titular da comarca de Rosário Oeste 

e cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT, porém na data de hoje fora promovido para atuar na Comarca 

de Canarana/MT.

Cumpra-se.

 ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55346 Nr: 768-91.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562

 DECISÃOVistos, etc....Em que pese as alegações do acusado, verifico 

que essas não prosperam, já que consta nos autos várias notificações de 

violação do equipamento eletrônico, não havendo justificativa em relação a 

estas notificações. Ademais, o acusado não juntou ao processo nenhum 

documento que comprove a alegação de que o equipamento eletrônico 

está lhe causando inchaços na perna. Impende observar, ainda, que a 

alegação de que esse é uma pessoa conhecida na cidade, que atuou 

como comandante da Polícia Militar e recebeu várias referências 

elogiosas, não impede a incidência da aplicação da lei penal, até porque o 

direito penal brasileiro não é um direito penal do autor. Desse modo, 

indefiro o pedido de retirada do equipamento eletrônico e mantenho as 

condições cautelares estabelecidas por este juízo, às fls. 138/139 – 

PDF.Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste e neste momento cumula suas funções em substituição legal com 

esta comarca de Nobres/MT, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento anteriormente marcada para o dia 20/02/2018 para o dia 

13/03/2018, 16h30mim, oportunidade em que também será realizada 

audiência de justificação das notificações de violação do equipamento 

eletrônico. Intimem-se, o acusado e seu defensor, o representante do 

Ministério Público e as testemunhas arroladas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65202 Nr: 1927-35.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

negativa de busca e apreensão de ref: 12, bem como para efetuar a 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

436,55 (quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a 

ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40982 Nr: 1084-67.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleberson da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUR-CARLOS SANTOS 

FRANÇA - OAB:22850/O

 Todavia, se for do interesse do denunciado que o referido advogado seja 
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estabelecido como seu procurador que este o faça através do instrumento 

cabível, afinal “é cediço que o acusado tem o direito de constituir 

advogado de sua confiança para atuar no processo-crime a que 

responde, no entanto o causídico tem o dever de comprovar a outorga de 

poderes, juntando aos autos o competente instrumento de mandato”. (STJ 

- HABEAS CORPUS: HC 105845 SC 2008/0097845-8 - DJe 06/04/2009). 3. 

Ante o exposto CONHEÇO dos embargos de declaração para sanar a 

omissão encontrada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

declaração de nulidade da decisão de fl. 147. Prossiga-se no cumprimento 

das ulteriores decisões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9384 Nr: 784-86.2009.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo José Dias Junior, José Rosa Martins 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado JOSÉ ROSA 

MARTINS BARBOSA, como incurso na sanção do art. 14 da Lei n. 

10.826/03.Portanto, passo a dosimetria da pena:4. DOSIMETRIAO delito 

previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento possui pena de reclusão 

de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa. Assim, passo a dosar a pena a 

ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do 

Código Penal.4.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 149 Nr: 40-19.1994.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joeli Policiano Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a 

ação e promover o que lhe compete, bem como juntar planilha de débito 

atualizada, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos 

do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do 

Provimento 84/2041.

 Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 4135 Nr: 565-83.2003.811.0031

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adm. do Brasil LTDA ( Adm Exportadora e Importadora 

S/A )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rogério de Julio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, CELITO LILIANO BERNARDI - OAB:7008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido revogou o instrumento de mandato dos 

advogados à fl. 102 e não apresentou procuração de novo advogado, 

intime-se o advogado Celito Lilian Bernardi (OAB/MT nº 7.008-B) para 

juntar instrumento de mandato no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 

05 (cinco), acerca do cumprimento do acordo firmado às fls. 107/107vº, 

sob pena de ser presumido quitado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9085 Nr: 511-10.2009.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Vieira Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:02, Romes Julio Tomas - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão juntada à fl. 41, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço do 

executado, sob pena de suspensão do feito e posterior arquivamento, 

conforme art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Sobrevindo a informação do endereço, cite-se o executado nos termos da 

decisão à fl. 10.

Após, abra-se vista ao exequente.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38478 Nr: 1263-35.2016.811.0031

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arrossensal Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA.-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendores, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, 

para homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o 

feito.Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o 

termo de acordo (fls. 404/406), que passará a fazer parte integrante desta 

sentença.Custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

delineado no termo de acordo.Intime-se o favorecido para que forneça os 

dados bancários para a confecção do alvará judicial, no prazo de 05 

(cinco) dias. No caso de já ter sido fornecido as informações bancárias, 

expeça-se o alvará de levantamento dos valores depositados nestes 

autos em favor da parte autora.Certifique-se o trânsito em julgado e 

intimem-se as partes para que recolham as custas processuais no prazo 

de 05 (cinco) dias.Após, recolhida as custas processuais, arquivem-se os 

autos.Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a 

providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Nortelândia/MT, 08 de fevereiro de 2017Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1858 Nr: 61-48.2001.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glória de Jesus Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildete Ribeiro de Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Cristina da Silva - 

OAB:8156, Teresinha Aparecida Braga Menezes - OAB:MT 6972

 Vistos.

Ante a certidão à fl. 290v°, intime-se o exequente na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, bem 
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como juntar planilha de débito atualizada, nos termos do PROVIMENTO 

84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos 

do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do 

Provimento 84/2041.

 Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia-MT, 01 de fevereiro de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48324 Nr: 70-36.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA ROSA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.148-A

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida de que foi designada 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 20 DE

março de 2018, ÀS 09H30, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para

comparecerem à audiência designada, acompanhadas de suas 

testemunhas. As partes terão o prazo de até 10 (dez)

dias antes da data designada da audiência para arrolar suas testemunhas 

(art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do

NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de intimação. 

Caso se pretenda a intimação destas, as partes

deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias 

antes da audiência, contendo a correspondente

justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55874 Nr: 730-59.2017.811.0090

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que ainda não foi realizada a oitiva do 

adolescente, que à época encontrava-se internado provisoriamente na 

Comarca de Cuiabá (autos Código 56005).

Assim, designo audiência de instrução para oitiva de RAFAEL PEREIRA DO 

NASCIMENTO para o dia 08 de maio de 2018, ÀS 16H00.

Ante a desativação da Defensoria Pública nesta comarca, veiculada pelo 

Ofício nº 31/2017/DPE/MT, nomeio como defensor(a) dativo(a), o(a) nobre 

causídico(a) Dr(a). JORGE AUGUSTO TREVELIN - OAB/MT nº 16.910-B, 

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 comparecer a audiência designada.

Intime-se o representado e seus pais ou responsáveis legais.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37160 Nr: 842-38.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOUZA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B, LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB:14430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia do extrato 

do benefício recebido, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:“

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57499 Nr: 1589-75.2017.811.0090

 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: JAJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes e 

referendado pelo órgão ministerial, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, 

JULGO extinto o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de estilo, observado em tudo a novel CNGC.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54003 Nr: 2091-48.2016.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:27461/SC

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora manifestou pela 

desistência da ação.

 Considerando que, a parte requerida foi devidamente intimada para se 

manifestar quanto ao pedido de desistência e, quedou-se inerte, 

presume-se sua concordância (art. 485, § 4°, do NCPC). Assim, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Caso seja beneficiária da gratuidade da justiça, tais valores 

ficaram sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.

 Condeno, ainda, em Honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 2º, do art. 

85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52935 Nr: 599-70.2016.811.0009

 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: MEIRE CACHONE DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da requerente para manifestação 

acerca do laudo apresentado.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72144 Nr: 61-03.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido da Silva, Eduardo de Lima 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Defiro conforme requerido pelo Ministério Público. Fixo prazo de 5 dias. 

Com a vinda de endereço, expeça-se carta precatória, com prazo de 45 

dias.

Designo audiência em continuação para o dia 05 de março de 2018, às 

17h. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51316 Nr: 660-30.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUIZ SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:4660-B, 

ANDRÉIA LEHNEN - OAB:OAB/MT 10.752-B, Camila Stofeles Cecon 

Santana - OAB:16258-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, via Dje, para manifestar acerca do bloqueio de valores via 

Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57718 Nr: 253-19.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTIANE GRABOVSKI 

- OAB:36223/PR, LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - OAB:21777/PR, 

NELSON PILLA FILHO - OAB:41666/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65443 Nr: 1943-49.2017.811.0107

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARNIVALI, MARIA APARECIDA DA SILVA 

CARNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADEMILSO BADALOTTI, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 15, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33952 Nr: 312-80.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:OAB/MT 10.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 15 DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DO DÉBITO INDICADO NAS FLS. 724 

E 728, ACRESCIDO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, NA FORMA 

DETERMINADA NA FL. 729.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58043 Nr: 360-63.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIR ANTONIO SACON, CLODOALDO CEZAR 

BORTOLOMEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, EFETUE O RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE AO 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A SER 

RETIRADA NO SITE DO TJMT.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 68187 Nr: 134-08.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreira dos Santos, Zelia Maria dos Santos, 

Joaquim Moreira dos Santos, Divino José de Melo, Selvina Maria Moreira 

dos Santos, Jalmiro Moreira dos Santos, Cleonice Rita Santos Costa, 

Lourdes Rita dos Santos, Lourivaldo Moreira dos Santos, Maria Socorro 

Campos dos Santos, Adrielle Silva Santos, Maria Aparecida Moura 

Domingos, RDdS, RDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Processo em ordem.

 II. Aguarde-se expedição de documentos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 67218 Nr: 846-66.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otogonizio Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o deferimento de minhas férias individuais para o mês de 

JULHO de 2016, nos termos do artigo 234, § 1º, do COJE, devolvo o 

presente feito ao Cartório Judicial.

Findo o período de férias, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 68417 Nr: 365-35.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Processo em ordem.

II. Cumpra-se com as diligências, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77414 Nr: 518-87.2017.811.0106

 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: João Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 28 e ante a ausência de 

Defensor Público nesta comarca, NOMEIO o advogado Dr. Carlos Royttmen 

Pires da Silva, para atuar em favor da requerido.

Para tanto, fixo os honorários advocatícios em 8 URH’s, conforme tabela 

da OAB/MT, valor este que poderá ser reduzido em razão do 

encerramento precoce do feito e do zelo empregado pelo profissional.

INTIME-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-41.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA CAIXETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 16/04/2018 Hora: 13:00 , a ser realizada na sede do 

Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 Novo São Joaquim, 9 de 

fevereiro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-66.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE BETHELEN DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 2 6 - 6 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010427-51.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-51.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE BETHELEN DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 2 6 - 6 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010427-51.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-83.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY HILARIO DOS SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 9 8 - 9 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010399-83.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-98.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY HILARIO DOS SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 9 8 - 9 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010399-83.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68344 Nr: 317-76.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson da Cruz Morais, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 208/214). Ainda, informou-se que 

a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via extrajudicial, não 

havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68342 Nr: 315-09.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Severiano da Silva, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 209/215). Ainda, informou-se que 

a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via extrajudicial, não 

havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68338 Nr: 304-77.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeremias Gomes de Oliveira, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 189/155). Ainda, informou-se que 

a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via extrajudicial, não 

havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68337 Nr: 306-47.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welsom Rodrigues Morais, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 191/197). Ainda, informou-se que 

a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via extrajudicial, não 

havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68343 Nr: 316-91.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Severiano Aier, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 209/215). Ainda, informou-se que 

a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via extrajudicial, não 

havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68347 Nr: 308-17.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Gomes de Oliveira, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 208/214). Ainda, informou-se que 

a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via extrajudicial, não 

havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68349 Nr: 310-84.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evangelista Vieira dos Santos, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 208/214). Ainda, informou-se que 

a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via extrajudicial, não 

havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68341 Nr: 314-24.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzimar Barbosa Lima, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 207/213). Ainda, informou-se que 

a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via extrajudicial, não 

havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68348 Nr: 309-02.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES MARTINS DE OLIVEIRA, WANDE ALVES 

DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 208/214). Ainda, informou-se que 

a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via extrajudicial, não 

havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68350 Nr: 311-69.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Souza, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jerônimo de Carvalho David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078

 Conforme mencionado, não houve a devida habilitação dos herdeiros no 

feito, embora tenha sido suscitada (fls. 210/216). Ainda, informou-se que 

a partilha dos bens do de cujus já foi realizada pela via extrajudicial, não 

havendo, portanto, legitimidade passiva do espólio.

Logo, verifica-se que os herdeiros têm legitimidade para ocupar o polo 

passivo do presente cumprimento de sentença. Sendo assim, CITEM-SE os 

herdeiros para que se pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias sobre o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC.

Comarca de Paranaita

Vara Única
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61628 Nr: 718-69.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:MT0017811, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616

 Ante o exposto, REVOGO a decisão de fls. 308/309, tendo em vista que o 

valor do crédito exequendo apontado está incorreto. Ainda, DETERMINO 

que a parte exequente apresente novo demonstrativo de débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, na estrita forma determinada pelo Acordão de fls. 

249/255, de modo a incidir a correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela inadimplida E converter a @ do boi em moeda corrente pelo 

maior preço pago a vista na data de cada vencimento para boi rastreado 

nas praças de Alta Floresta e Sinop-MT, corrigindo-as monetariamente a 

partir de cada vencimento das quatro parcelas – 30.06.2008, 30.11.2008, 

30.06.2009 e 30.11.2009, conforme pactuado.Na esteira de determinação 

do juízo de segundo grau (fl. 254), consigno que eventuais atos 

expropriatórios para segurança do crédito ficará condicionado o 

levantamento, até que o exequente apresente georreferenciamento e a 

certificação do imóvel rural junto ao INCRA, exceto a correção monetária. 

Precluso o prazo recursal, intime-se a exequente em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66233 Nr: 589-93.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DAVID BARROSO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:17811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ...É o breve relato. Decido.As preliminares suscitadas pela requerida 

confundem-se com o mérito da causa, razão pela qual as rejeito. Não 

havendo questões processuais pendentes a serem decididas, nem 

qualquer nulidade ou irregularidade a ser sanada, dou o feito por saneado. 

Por entender necessário, DEFIRO a produção de prova testemunhal, bem 

como o depoimento pessoal das partes.FIXO, como pontos controvertidos: 

a) a ineficácia do produto GUABIPHOS SUPRIPASTO 30RM no rebanho do 

demandante; b) a correta utilização do produto pelo autor; b) existência de 

fatores externos que influenciaram negativamente no crescimento do 

rebanho do autor. DESIGNO audiência de instrução para o dia para o dia 

05/04/2018 de 2018, às 13h00min.Deverão as partes apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 

357 do NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61237 Nr: 403-41.2013.811.0095

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fausto Richter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia S.A (TP 

NORTE) S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:129.281/SP, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - OAB:138669, 

José Henrique Turner Marquez - OAB:SP nº 156.400, Libero 

Luchesi Neto - OAB:SP nº 174.400, Marcelo Gurjão Silveira Aith - 

OAB:MT nº 16.507-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilene Magalhães de 

Oliveira Rodrigues - OAB:MT nº 11.746

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão da Justiça Federal que 

remeteu os presentes autos novamente a esta Comarca está encartada à 

fl. 233.

Recebo os presente autos, tendo em vista que, em razão da matéria, o 

feito deverá tramitar neste juizo estadual.

 Ainda, tendo em vista a determinação exarada à fl. 168, que suspendeu o 

presente feito até a finalização da prova pericial nos autos ID 61180, 

INTIME-SE o requerente para comprovar o andamento naqueles autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificamente se houve a realização da 

perícia, já que, às fls. 63/66, foi autorizada a utilização de prova 

emprestada dos autos ID 61180.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 006/2018-DF

 O Excelentíssimo Doutor MÁRCIO ROGERIO MARTINS, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária - Sueli Barbosa de Oliveira, 

matricula 8370, usufruirá de 10 (dez) dias de férias no período de 

26/02/2018 à 07/03/2018;

RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR o servidor IGOR VIEIRA SILVA, Analista Judiciário, 

matricula 32564, para exercer a função de Gestor Judiciário em 

Substituição, no período de 26/02/2018 à 07/03/2018 em substituição à 

Gestora Judiciária Sueli de Oliveira Barbosa, fazendo, portanto, jus ao 

beneficio do art. 1º, Inciso I, da IN n. 002/2015/PRES.

 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Pedra Preta-MT, 06 de fevereiro de 2018.

 MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 007/2018-DF

 O Excelentíssimo Doutor MÁRCIO ROGERIO MARTINS, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária - Sueli Barbosa de Oliveira, 

matricula 8370, usufruirá 03 (três) licença compensatória no período de 

21/02 à 23/02/2018 e ainda 02 (duas) licença compensatória nos dias 08 e 

09/03/2018;

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR o servidor IGOR VIEIRA SILVA, Analista Judiciário, 

matricula 32564, para exercer a função de Gestor Judiciário em 

Substituição , no período de 21/02/2018 à 23/02/2018 e nos dias 08 e 

09/03/2018 , em razão da licença compensatória da Gestora Judiciária 

Sueli de Oliveira Barbosa.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Pedra Preta-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66968 Nr: 286-02.2018.811.0022

 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: Antenor Meireles de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente da Agência da Previdência Social 

(APS) de Rondonópolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em detida análise aos fatos, verifico que a impetrante não qualificou a 

autoridade coatora, ou seja, não qualificou a pessoa física investida como 

agente público.

Neste sentido:

“13893538 - PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Autoridade 

coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente público 

que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de 

responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para 

corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando de mandado de segurança, 

requisito óbvio da petição inicial está na indicação da autoridade coatora. 

A ausência desta implica inépcia da petição inicial, não competindo ao 

Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta manifestada nos autos. 3. In casu, 

a impetrante não apontou a autoridade coatora, ensejando a inépcia da 

inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de 

mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 282 do Código de Processo 

Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido prejudicado. 6. Apelo e 

Remessa Oficial, tida por interposta, providos. (TRF 1ª R.; AC 

0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016).”

Desta forma, nos termos do artigo 6º, “caput”, da Lei nº 12.016/2009 c/c o 

artigo 321, “caput”, do Código de Processo Civil, concedo a impetrante o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que a inicial seja emendada, devendo 

qualificar a parte coatora, “o agente público que pratica o ato impugnado”, 

no polo passivo, sob pena de indeferimento da inicial e denegação da 

ordem.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos com URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42109 Nr: 373-31.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathas Soares Pereira, Thiago Vinicius Silva 

Muniz, João Antônio Xavier Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:16.660

 Vistos etc. Tendo em vista que o réu JOÃO ANTÔNIO XAVIER FERREIRA, 

ausentou-se injustificadamente ao ato, decreto sua revelia, nos termos do 

artigo 367, do CPP. Homologo a desistência da oitiva da vítima Eurides 

Pereira e da testemunha Sebastião Batista da Silva. Redesigno o ato para 

a oitiva da vítima João Antônio Brito Macedo, para o dia 13/06/2016, às 

17h30minutos. Intime-se a vítima. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42109 Nr: 373-31.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathas Soares Pereira, Thiago Vinicius Silva 

Muniz, João Antônio Xavier Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:16.660

 Intimação da advogada - Luamar Nascimento Canuto nos termos do 

Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC, para que DEVOLVA em 

cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos em carga fora do prazo 

legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43479 Nr: 1667-21.2013.811.0022

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Evandro Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66310 Nr: 3177-30.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Gonçalves dos Santos, Leonardo 

Moraes Pinto, Allyson Fontoura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O, Dionildo Gomes Campos - OAB:3302, FILIPE GIMENES 

DE FREITAS - OAB:6709/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Danilo Bessa Santos - OAB/MT nº 21460/O, para promover a defesa do 

denunciado Allyson Fontoura Cavalcante, bem como para apresentar a 

defesa do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66310 Nr: 3177-30.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Gonçalves dos Santos, Leonardo 

Moraes Pinto, Allyson Fontoura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O, Dionildo Gomes Campos - OAB:3302, FILIPE GIMENES 

DE FREITAS - OAB:6709/O

 Vistos etc.

Certifique-se o prazo para o réu Allyson Fontoura Cavalcante apresentar 

sua defesa.

Caso transcorra o prazo sem a apresentação da defesa, nomeie-se a Sra. 

Gestora Judiciária advogado dativo para proceder a defesa do réu Allyson 

Fontoura Cavalcante um dos nobres advogados militantes desta Comarca, 

intimando-o para apresentar a defesa do réu, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53785 Nr: 402-76.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uisnei Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Vistos etc. Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio para defender os interesses do acusado, Dr. Gilberto Machado 

Custódio. Tendo em vista que o réu mudou de endereço sem informar a 

este Juízo, decreto a revelia deste, nos termos do artigo 367, CPP. 

Homologo a desistência da oitiva da vítima e testemunhas das partes. Dou 

por encerrada a instrução. Abre-se vista dos autos ao Ministério Público e 

a defesa, sucessivamente, para apresentar os memoriais finais no prazo 

legal. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57744 Nr: 1883-74.2016.811.0022

 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: Vicentina Bruno de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Da preliminar.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Em relação à preliminar de prescrição aventada pelo requerido nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/1991, entendo que razão 

não lhe assiste consoante passo a expor.

Nota-se que a autora requereu a aposentadoria por idade na condição de 

segurado especial na data de 07/11/2014, conforme requerimento 

administrativo de fls.19, o que até o presente momento não ocorreu o 

efeito da prescrição prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei n.º 

8.213/1991.

Desta feita, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes fls.38-42. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 16h30min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64134 Nr: 2275-77.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Ji-Paraná-RO, com a 

finalidade de realização de estudo psicossocial na residência da autora no 

endereço constante na petição de ref. 16, colhendo, na oportunidade, 

informações sobre o modo de vida da autora e da menor e condições da 

residência, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo o relatório aos autos.

Após, com o estudo acostado aos autos, abre-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53899 Nr: 424-37.2016.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Carmen Aparecida dos Santos M Alt de Abreu, Paulo 

Cezar de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafaela Medina Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAELA MEDINA CARNEIRO, Filiação: 

Monica Rafaela Medina Rodrigues e Aldenor Alves Carneiro, natural de 

Pedra Preta-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos iniciais em 

todos os seus termos, de modo a DESTITUIR DO PODER FAMILIAR que 

RAFAELA MEDINA CARNEIRO detém sobre a menor MONICA GABRIELA 

MEDINA CARNEIRO. Em consequência, declaro CONSTITUÍDO o vínculo de 

adoção da menor MONICA GABRIELA MEDINA CARNEIRO pelos 

requerentes PAULO CEZAR DE ABREU e CARMEN APARECIDA DOS 

SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU, na forma do artigo 47 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente ECA, combinado com o artigo 1635, inciso IV, do 

Código Civil.A infante se chamará MONICA MONTEIRO ALT DE ABREU, 

passando a constar como genitores os requerentes PAULO CEZAR DE 

ABREU e CARMEN APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU, 

avós paternos José de Abreu e Maria Aparecida de Jesus e avós 

maternos Isaias Alt e Arleta Catarina Monteiro Alt.Sem custas, de acordo 

com a exegese do artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o mandado de 

inscrição no registro civil competente para cancelamento e realização de 

novo registro, observando-se fielmente as determinações contidas no 

artigo 47 da Lei nº 8.069/90, com redação dada pela Lei nº 

12.010/2009.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.Ciência ao 

Ministério Público e às partes.Publ ique-se.  Registre-se . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 08 de dezembro de 2017.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 08 de fevereiro de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-74.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE 

LIMINAR PEDRA PRETA , 9 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E 

CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, para que proceda imediatamente o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora n. 6/2124970-1 em nome da parte autora "Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e por tudo que dos 

autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pela autora, para determinar que a parte requerida proceda o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora n.º 6/2124970-1, em nome da autora, até o julgamento do 

presente feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, 

até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Proceda-se a 

Secretaria Judiciária a designação da audiência de conciliação, conforme 

a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte promovida para comparecer ao 

ato, podendo nele oferecer defesa escrita ou oral. Conste no mandado 

que não contestada ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte promovente, constando do mandado as 

advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Na 

data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, para apresentar 

sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 04 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n.º 11 do FONAJE. Intime-se a parte promovente da audiência 

designada, com as advertências descritas no artigo 51 da Lei 9.099/95, 

que se a autora apesar de devidamente intimada, deixar de realizar os 

atos e diligências que lhe competir, sem promover o determinado, os autos 

serão extintos sem julgamento do mérito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as devidas cutelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 06 de fevereiro de 2018. 

Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito". Processo: 

1000002-74.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 3.105,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIZETE DE JESUS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-95.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDA: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 21/02/2018 Hora: 16:30, 

JUNTAMENTE COM AS PARTES, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000171-95.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA Parte Ré: 

VIVO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-24.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ELIEUDA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRÉ A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência REDESIGNADA - Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 04/04/2018 

Hora: 14:20 , JUNTAMENTE COM AS PARTES, no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010023-24.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIA ELIEUDA SILVA 

MATOS Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-24.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ELIEUDA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência REDESIGNADA de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

04/04/2018 Hora: 14:20 Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 16/06/2017 Hora: 08:30, JUNTAMENTE 

COM AS PARTES, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010023-24.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ANTONIA ELIEUDA SILVA MATOS Parte Ré: VIVO 
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S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-81.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAYNE PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência REDESIGNADA 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 11/04/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000159-81.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 11.597,89; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: EDILAYNE PEREIRA LOPES Parte Ré: 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS Atenciosamente, HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-81.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY DA 

SILVA SOUZA A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 11/04/2018 Hora: 14:20, juntamente com 

as partes, no endereço ao f inal indicado. Processo : 

1000062-81.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 958,33; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCIA GOMES ALVES Parte Ré: CLARO S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-07.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 11/04/2018 Hora: 

14:40, JUNTAMENTE COM AS PARTES, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000151-07.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ADEILSON DOS SANTOS DIAS Parte Ré: BANCO 

BRADESCO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-89.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILEY VICENTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Senhor Advogado do REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência REDESIGNADA de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 11/04/2018 Hora: 15:00, 

JUNTAMENTE COM AS PARTES, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000152-89.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: VALDILEY VICENTE PEREIRA Parte Ré: BANCO 

BRADESCO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-74.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILEY VICENTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência REDESIGNADA de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 11/04/2018 Hora: 15:20, 

JUNTAMENTE COM AS PARTES, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000153-74.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: VALDILEY VICENTE PEREIRA Parte Ré: BANCO 

BRADESCO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142685 Nr: 5227-11.2017.811.0028

 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: Sebastião Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 63055

DECISÃO

VISTOS,

Certifique o decurso do prazo para desocupação.

 Caso tenha decorrido o prazo, considerando a decisão de ref. 23, bem 

como o que disciplina o art. 65 da lei 8.245/91, em que:

 “Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da 

notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de 

força, inclusive arrombamento.” desde já, Defiro o pedido formulado pelo 

autor inclusive ao que concerne ao reforço policial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149312 Nr: 11-35.2018.811.0028

 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: Jose Benedito Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149312

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural.

A autora requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida 

a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito do 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário mensal por Aposentadoria por Idade.

Tendo em vista o acórdão do Recurso Extraordinário 631.240/MG de 

repercussão geral, a fim de evitar qualquer prejuízo a parte requerente, 

defiro o prazo de 20 (vinte) dias para que seja juntada o comprovante de 

indeferimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96229 Nr: 496-74.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Aparecida e Souza Silva, LAdPeS, EVdSF, 

LVdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Felipe Fernandes Sergio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Marcel de Almeida 

Baroos - OAB:, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 44 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144015 Nr: 5782-28.2017.811.0028

 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): Rogerio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:30299/GO, Homero Pinto Figueiredo - OAB:46.994/GO

 Intimar o advogado que patrocina a defesa do réu tomar ciencia dos 

termos do despacho de ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146079 Nr: 6970-56.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Benedito de Campos

 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:

 Intimar para no prazo impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149018 Nr: 8418-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HILDO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Material c/c 

Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa proposta por HILDO MARQUES 

DE SOUZA em face de BANCO DO BRASIL S.A.

 Sustenta o autor que o requerido realiza descontos mensais em seu 

benefício previdenciário, supostamente referente à contratação de 

empréstimo consignado, o qual ele alega jamais ter contratado, razão pela 

qual requer a imediata suspensão da cobrança dos valores.

 É o relatório.

Decido.

O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de 

março de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de 

tutela.

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz 

concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a regularidade do desconto dos valores, deverá ser 

comprovada pelo réu.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação.

Entretanto, a concessão da medida requer a garantia dos valores 

controversos, caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a fim de 

que não seja causado dano de difícil reparação às partes, dessa forma se 

faz necessário o depósito em juízo dos valores cobrados.

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar 

que a reclamada proceda à suspensão da cobrança do suposto 

empréstimo consignado, referente aos valores descritos nos 

comprovantes juntados a exordial, condicionado ao depósito judicial do 

valor da parcela, conforme se afere dos documentos juntados, qual seja 

R$ 289,75 (duzentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), 

até o dia 10 de cada mês, com fundamento no art. 300 do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso 

de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, 

do Código de Processo Civil.

Após as providências, CITEM-SE a reclamada para, na pessoa de seu 

representante legal, para comparecer a sessão de conciliação, 

advertindo-o de que caso não haja comparecimento, considerar-se-á 

como verdadeiras as alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 

20 da Lei 9.099/95.

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148422 Nr: 8160-54.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

Por consequência, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

da empresa requerente ou quem este indicar.

Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 212, § 2º do 

NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 NCPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04)

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81798 Nr: 1863-07.2012.811.0028

 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: José Felix de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUTA R. N. DE SOUZA - 

OAB:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de fls.156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148860 Nr: 8349-32.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiana Neves Fialho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para efetuar depósito Identificado com o 

Código do processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 

239,15 ( duzentos e trinta e nove reais e quinze centavos), na Conta 

Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - CNPJ 00.156.072/0001-22, 

Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, conta-corrente 25.275-1, para que o 

Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir o mandado de Busca e Apreensão, 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149394 Nr: 38-18.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandir Gomes

 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:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147235 Nr: 7631-35.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarinda do Nascimento Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 11303 Nr: 2036-75.2005.811.0028

 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: Valdiria dos Santos Bacani
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucio Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Carneiro de Souza - 

OAB:6990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364

 INTIMAR o autor para requerer o que entender de direitoL, conforme 

despacho de ref. 233.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015501-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LUCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Numero do Processo: 

8015501-29.2016.8.11.0028 REQUERENTE: IVETE LUCIA FERNANDES 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Em análise detida nos autos, observa-se que 

a requerente junta comprovante de terceiro, devendo juntar comprovante 

de endereço em seu nome ou comprove o vinculo com o endereço 

indicado na inicial. Intime-se a requerente para manifestar no prazo legal 

de 10 (dez) dias. Após, decorrido prazo e devidamente certificado, 

Conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-86.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA DE CASTRO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0010449-74.2015.811.0045 Polo 

Ativo: ELOINA DE CASTRO CARMO Polo Passivo: OI S/A VISTOS, Ressalto 

que aportou a este juízo, decisão proferida no REsp. 1.525.174-RS, pelo 

relator Ministro Luis Felipe Salomão, em 22.06.2016, mantendo o 

julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão 

dos processos em trâmite em todas as instâncias da Justiça comum, 

estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas 

Turmas ou Colégios Recursais, que tratam das seguintes matérias: - A 

indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia 

/ plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente 

pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de 

serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de 

franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. - prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 

pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / 

plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

autora na fase instrutória ou passível de oquantum serapurado em sede 

de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Assim, tem-se que a suspensão do trâmite 

destes autos até julgamento do referido Recurso Especial pelo colendo 

Superior Tribunal de Justiça, é medida que se impõe. Ante o exposto, 

DETERMINO ASUSPENSÃO do trâmitedestes autos até julgamento do 

referido Recurso Especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Determino ainda, que seja inserido um identificador neste feito de que se 

encontra suspenso, aguardando o julgamento de REsp mencionado no 

primeiro parágrafo, para fins de ser facilmente localizado após ser 

decidido pelo STJ, fazendo-o CONCLUSOS imediatamente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010790-49.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEONISIO DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010790-49.2014.8.11.0028 REQUERENTE: DEONISIO DA COSTA LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

parte requerente juntou documento assinado e datado de 27/06/2017, 

manifestando pela desistência do processo (Id 10355155). Nos termos do 

texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, à secretaria para as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011668-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUSA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011668-03.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA CLEUSA SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A parte requerente juntou documento assinado e datado de 

20/06/2017, manifestando pela desistência do processo (Id 10326398). 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 
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Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018429-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO CARMELIO CALABRIA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIO FRANCISCO CALABRIA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0018429-89.2016.811.0028 Polo Ativo: FELÍCIO CARMÉLIO CALÁBRIA 

NETO Polo Passivo: EZIO FRANCISCO CALÁBRIA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL requerendo a autorização para 

encerramento da conta bancária e levantamento de valores depositados 

e/ou aplicados em nome de ÉZIO FRANCISCO CALÁBRIA, falecido em 

06/05/2015, no Banco HSBC. O requerente é um dos filhos do ?de cujus?, 

devidamente autorizado como inventariante do espólio, inventário aberto 

pela via administrativa, no 1º Serviço Notarial da Comarca de Poconé/MT. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a 

pretensão posta no pedido inicial não comporta acolhimento pela via 

judicial escolhida, considerando que a parte requerente informa que já 

possui inventário em trâmite na via administrativa. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDENCIA da pretensão posta na inicial. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a M.M.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010816-13.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010816-13.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JOANA PINTO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

parte requerente juntou documento assinado e datado de 24/07/2017, 

manifestando pela desistência do processo (Id 10326041). Nos termos do 

texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012927-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012927-96.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ANGELA MARIA MENDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA ANTECIPADA, proposta 

por ANGELA MARIA MENDES DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A requerida sob a 

alegação de que as suas faturas (UC n. 2223973-5) no mês de 

Dezembro/2016, a reclamante recebeu sua fatura referente a conta de 

energia com o valor muito acima do normal, no valor de R$ 425,52 

(quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) fatura 

esta que ocasionou o corte/suspenção da energia elétrica. Em resposta, a 

concessionária de serviço público informou que não fora encontrada 

irregularidade, bem como os valores apurados a título de retorno de 

quilowatts estão dentro dos limites estabelecidos. A reclamada, em sua 

defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na 

fatura de energia elétrica da parte requerente, haja vista que eles foram 

obtidos mediante leitura no medidor de energia elétrica, a qual se procede 

regularmente por intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao 

final, a improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 

38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminar 

de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da 

matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte Reclamada possui 

condições técnicas de realizar a prova requerida. Ultrapassada a 

preliminar, passo à análise do mérito da causa. A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial (8628612), verifico ser flagrante a falha na sua 
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prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura dos 

dados do referido aparelho. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em 

demonstrar que após constatada a irregularidade no medido de energia, 

fora a autora devidamente intimada para contestar o valor da quantia 

aplicada a fatura de dezembro de 2016. Se comparado com as demais 

faturas em que a parte consumidora alega o aumento (faturas acostadas 

aos autos), pode-se observar que o consumo no documento fornecido 

pela reclamada em contestação, é muito diferente. Assim, não há dúvida 

que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de energia elétrica em efetuar cobranças dos serviços de 

energia a consumidora, que não eram devidos assim como da omissa 

negativa de atendimento pelas vias administrativas de modo eficaz. 

Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua 

contestação, na relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do 

ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a 

empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que 

empreendeu esforços no sentido de atender a solicitação da parte 

Reclamante, assim como dos motivos que levaram a registrar um consumo 

equivocado naquele medidor, o que também não verifico nos presentes 

autos. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURAMENTO EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito 

excedente à média de consumo, considerando-se que a quantidade de 

kWh medidos destoa da realidade dos demais meses. A informação de 

que o medidor de energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que 

houve erro na leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO 

DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

simples ocorrência de cobrança indevida não gera, por si só, dano de 

natureza extrapatrimonial. Para a configuração do dano moral é 

necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, 

conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não 

ocorreu no caso concreto. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 

(Número: 469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data 

do Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de 

serviço público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente 

por eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Assiste razão a parte reclamante quando 

diz sobre a existência de dano moral indenizável, mormente porque são 

sabidas as dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir 

contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo 

onde invariavelmente o contato é através de telefone, nunca 

pessoalmente, realidade da qual não fugiu o caso concreto. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral das partes 

reclamantes, que sentiu ferido no seu direito de cidadão e consumidor. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar de mérito arguida pela 

parte ré, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide no importe de R$ 

425,52 (quatrocentos e vinte cinco reais e cinquenta e dois centavos), da 

fatura do mês de dezembro de 2016, tornar definitiva a tutela antecipada 

concedida, bem como condeno a parte ré pagar às partes reclamantes o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária (INPC) a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015104-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIA LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015104-67.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCILIA LINA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 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 NCPC. 

Alega a parte reclamante que, muito embora tenha entrado em contato com 

a Reclamada, esta não procedeu com a imediata disponibilização de 

energia elétrica em sua nova residência, o que motivou o ingresso da 

presente demanda, a fim de condená-la em indenização por danos morais. 

Aduz, supostamente, que foi-lhe exigido pela parte ré, antes que sua 

energia fosse religada a mudança do padrão, visto que o antigo não era 

adequado a disponibilização e uso da energia. Em sua defesa, a 

reclamada afirma alega que não pode ser responsabilizada por ato de 

terceiro, uma vez que todo a controvérsia se deu pelos danos causados 

por outrem. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Pois bem. Apesar 

de a Reclamada juntar prints de seu sistema eletrônico, deixa a mesma de 

demonstrar a efetiva existência de irregularidades no padrão da unidade 

consumidora da Reclamante, que ensejasse a demora na religação da 

energia. Assim sendo não demonstrada a irregularidade na unidade de 

consumo da Reclamante, tenho que o prazo para a disponibilização da 

energia elétrica seria de 02 (dois) dias úteis, conforme art. 31, I da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, após a mudança do padrão, conforme 

demonstrou a autora. É evidente, portanto, a falha na prestação do 

serviço e a responsabilidade objetiva dela oriunda, uma vez que não foi 

observado o prazo legal. Quanto ao dano moral, devemos observar o que 

nos ensina o Professor Yussef Said Cahali: (...) é a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que molesta a parte 

afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, 

etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme 

ensinamento transcrito verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido 

pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no 

âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said 

Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).? Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 
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suscetibilidade aflore com facilidade. In casu, restou clara a 

caracterização dos danos à ordem moral da Reclamante, visto o 

considerável lapso temporal sem a disposição de essenciais serviços, não 

podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do 

aborrecimento. Devemos levar em conta que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Assim, entendo que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Reclamada. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014484-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELPINIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014484-55.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELPINIO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte requerente juntou documento assinado 

e datado de 05/05/2017, manifestando pela desistência do processo (Id 

10325781). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017052-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 13. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016835-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MENDES COLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 13:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016835-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MENDES COLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 13:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA LUIZES PINHO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ Numero do Processo: 

0011023-80.2017.811.0028 Polo Ativo: CELINA COSTA DA SILVA Polo 

Passivo: BANCO DO BRASIL S.A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais proposta por CELINA COSTA DA SILVA, 

em face do BANCO DO BRASIL S.A. Conforme foi verificada ação com as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir, de código 

8011022-56.2017.811.0028 É o relato necessário. Disciplina o art. 337, §§ 

2º e 3º do Código de Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, 

bem como que se configura a litispendência, quando se repete ação que 

está em curso. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe 

ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do CPC), que o juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir e 

pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício a 

litispendência. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da 

litispendência e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código 

de Processo Civil. Sem custas nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I. C. Transitado em julgado, nada sendo requerido, ao 

arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 14:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012462-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AMILTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS , Tendo em vista a reunião realizada no dia 25 de 

agosto de 2016 entre os advogados participantes do mutirão, será 

realizado acordo extrajudicial. Caso as partes manifestem acerca da 

inexistência de acordo, designe-se audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012467-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KEYCIANE THAIS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS , Tendo em vista a reunião realizada no dia 25 de 

agosto de 2016 entre os advogados participantes do mutirão, será 

realizado acordo extrajudicial. Caso as partes manifestem acerca da 

inexistência de acordo, designe-se audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012468-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE NERIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS , Tendo em vista a reunião realizada no dia 25 de 

agosto de 2016 entre os advogados participantes do mutirão, será 

realizado acordo extrajudicial. Caso as partes manifestem acerca da 

inexistência de acordo, designe-se audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-60.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COIMBRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016927-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELI DA SILVA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 16:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-65.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURY ALCIDES DE SOUZA OAB - RO0001883A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

LORENA MARIA DE NORONHA OAB - MT0011371A (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Vistos, Homologo por sentença a minuta. PRI

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010424-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI CASSIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LOZINETE MARIA DE MATOS (REQUERENTE)

ELIZENE MARIA MARTINS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010424-39.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELIZENE MARIA MARTINS, 

ROSINEI CASSIA DOS SANTOS, LOZINETE MARIA DE MATOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. As partes 

requerentes, através de sua advogada, requer a desistência dos 

processo (Id 8513680). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo 

único do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-74.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER EMANUELL DA SILVA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010185-74.2012.8.11.0028 REQUERENTE: DENNER EMANUELL DA SILVA 

LOBO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL VISTOS, A parte autora alega que 

em 17/02/2012 buscando realizar o pagamento de uma inscrição em 

concurso publico de seu município, efetuou o deposito de R$ 70,00 

(setenta reais) equivalente ao valor da inscrição no certame, para que 

assim fosse validado. Aduz que além do valor depositado, ainda possuía 

em sua conta corrente o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 

reais), contudo, neste mesmo dia a reclamada efetuou o pagamento de um 

cheque no valor R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), deixando sua conta 

negativa e impedindo sua inscrição no certame pelo não pagamento. 

Busca com a presente demanda a condenação das rés em danos 

materiais e morais haja vista os fatos narrados. Em sua contestação, a 

reclamada alega que não praticou nenhum ilícito em desfavor do 

promovente, haja vista que as quantias mencionadas, não foram 

devidamente debitadas em sua conta corrente. Requer assim, a total 

improcedência da demanda. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Num primeiro momento 

atesto que a não apresentação de impugnação a contestação não traz 

prejuízo as partes, não ocasionando presunção de veracidade dos fatos 

contrapostos pela parte adversária, visto que somente preclui o direito da 

parte demandante em apresentar alguma prova que entende ser cabível 

após a defesa da parte ré, sendo julgado os autos da forma em que se 

encontra. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: Entendo que não há se falar em responsabilidade da 

reclamada, uma vez que não havia saldo em sua conta corrente. Noutra 

senda, haja vista os documentos carreados pelo autor, este sabendo da 

situação temerária, por precaução, teria realizado o pagamento em outra 

agencia e/ou instituição correspondente bancário. Dessa forma, em nada 

os documentos carreados pelo autor demonstram que a inscrição no 

certame somente não fora realizada pelo não pagamento de sua 

candidatura. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61614 Nr: 4063-83.2015.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Wagner Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos da Comarca de PAN/MT, Vianei Baltasar Perius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PIRES - OAB:12.488B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença proferida nestes 

autos, transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86324 Nr: 6991-36.2017.811.0059

 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: Willian de Oliveira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Of 42-2017 e Certidão de Nascimento Retificada.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79352 Nr: 2624-66.2017.811.0059

 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: Antonio Junio Perbuares Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE ALMEIDA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, considerando a alegação da parte autora no sentido de que o 

interditando não está recebendo benefício previdenciário em virtude do 

transcurso do prazo de 06 meses, desde o deferimento da curatela 

provisória, expeça-se novo termo de compromisso.

 Outrossim, levando em conta o informado pelo município de Canabrava do 

Norte-MT, no ofício retro (ref.52), de que referido município não possui 

médico especialista habilitado para proceder a perícia que atenda a 

necessidade do presente caso, nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI 

PERINI– CRM/MT n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos 

formulados.

Agenda-se a perícia para o dia 02 de março de 2018, às 18h30min, A SER 

REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.

 Após, intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) 

dias, nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, salvo se recusar o encargo, que deverá responder os 

quesitos já apresentados pelas partes.

Intime-se a parte autora para comparecimento na data e local agendados.

 Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se a Defensoria 

Pública e o Ministério Público no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Por fim, são quesitos do juízo:

A. Apresenta a parte requerente doença mental ou desenvolvimento 

mental incompleto?

B. Em caso positivo, qual o grau da incapacitante e CID correspondente?

C. É possível fixar com certa segurança a presença de incapacidade para 

exercer os atos da vida civil?

 D. A doença mental é temporária ou permanente?

E. Que outros esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga 

necessário para esclarecer sobre a doença da requerente?

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 253-72.2011.811.0049

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Silva Moura, Raimundo Romeu Lopes Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darcy Ribeiro - OAB:4.314-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por não constatar a incompetência desse juízo para 

julgamento da demanda nem vislumbrar motivos aptos para extinguir os 

autos principais, REJEITO LIMINARMENTE o incidente de exceção de 

incompetência, nos termos do art. 332, II do NCPC.Sem custas e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54047 Nr: 3427-54.2014.811.0059

 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: VILMAR ALVES FERREIRA DO SACRAMENTOS, 

SHIRLENE FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Aparecida Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 437,70 (quatrocentos e trinta e sete reais e setenta centavos), para 

cumprimento do mandado de citação dos confinantes, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13099 Nr: 1614-02.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Silva de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, Bruno Costa Rampini - OAB:3346-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Intimação da parte autora para que forneça os dados bancários para 

depósito do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72839 Nr: 4764-10.2016.811.0059

 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: MARLENE ABREU LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIRA MORAES DE MIRANDA - 

OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA RODRIGUES 

ALVARES - OAB:19325/B

 Considerando o derradeiro pedido (ref. 48), intime-se a parte autora para, 

em 10 dias, juntar três orçamentos do custo da cirurgia para viabilizar, 

caso seja deferido, o bloqueio da verba pública.

Após, retornem conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86120 Nr: 6853-69.2017.811.0059

 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: Sebastião Firmino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO SEGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BORGES DOS 

SANTOS - OAB:17438/B, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:16030

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 270,00 (duzentos e 

setenta reais), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, 

sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, 

conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido 

valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - 

CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado 

recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de 

petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8866 Nr: 1259-60.2006.811.0059

 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: Sirley Pereira Pantaleão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Alves Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado por meio de 
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seu advogado, via DJE nº 10184, publicado no dia 24/01/2018, da decisão 

proferida por este Juízo, nos termos do artigo 847 e 854, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil e até a presente data, nada foi apresentado aos 

autos. O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65528 Nr: 1527-65.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA SILVA COSTA ME, LUCELIA SILVA COSTA, 

PAULO LEANDRO HOLANDA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 Não conheço a manifestação da parte embargada quanto ao recebimento 

destes Embargos sem efeito suspensivo porque a questão já foi 

apreciada, nestes autos, em decisão na data de 15/5/2016.

Fixo prazo comum de 15 dias para que as partes se manifestem quanto ao 

eventual interesse na produções de outras provas, sob o risco de 

preclusão, salientado-se que, caso se pretenda produção de prova 

técnica, poderão ser formulados quesitos e indicado assistente técnico, 

também sob o risco de preclusão.

Decorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos 

considerando a hipótese de prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92901 Nr: 10895-64.2017.811.0059

 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: RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito da parte autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (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 incidir desde o vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice 

IPCA-15.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 111 do Superior Tribunal de Justiça. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70217 Nr: 3561-13.2016.811.0059

 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: BEATRIZ PINTO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109730

 Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS 

CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil para consolidar a 

liminar deferida e outorgar à parte autora o direito de conclusão do curso 

independentemente das restrições apontadas na inicial.Condeno a parte ré 

a pagar ao advogado da parte autora o montante relativo a 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa.Condeno a parte ré a pagar à parte 

autora o montante relativo às despesas que por ventura vierem a ser 

demonstradas em sede de liquidação, inclusive custas que tiver 

antecipado.Porto Alegre do Norte (MT), 8 de fevereiro de 2018.Marcos 

André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93062 Nr: 10998-71.2017.811.0059

 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: Maria Aparecida Alves Viana

 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 tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo 

extinto o processo.Sem custas, considerando que o feito processou-se 

com os benefícios da justiça gratuita.Condeno o autor a pagar ao réu 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10%(dez por cento) do 

valor atualizado da causa, mas, em razão de gozar o autor da gratuidade 

judiciária, a exigibilidade da verba fica suspensa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93462 Nr: 11256-81.2017.811.0059

 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: Pedro Vieira de Souza, "Pedrinho da Serraria"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (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 a citação do réu , 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 
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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, aplicando-se o índice IPCA-15.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 da autora honorários 

advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) da 

condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos da 

Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93578 Nr: 11307-92.2017.811.0059

 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: LEONICE AMERICO MARANHÃO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para:a)reconhecer o direito da autora ao salário 

maternidade EM RELAÇÃO A Sâmella Maranhão Freire, nascida em 

15/11/2016;b)condenar o réu ao pagamento de todas as parcelas relativas 

ao benefício salário maternidade, corrigidas monetariamente a partir da 

apresentação do requerimento administrativo.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 relação à 

correção monetária, aplica o índice IPCA-15 e sua incidência ocorrerá 

desde o vencimento de cada parcela.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 da autora honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula 111 do Superior Tribunal 

de Justiça.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. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94626 Nr: 11931-44.2017.811.0059

 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: MDPDS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arruda Alvim Neto elucida que “estará legitimado o autor quando for o 

possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu 

decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a 

ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença” .Desse modo, é 

detentor de legitimidade ativa aquele que possui a titularidade do direito 

reclamado ou pretensa titularidade.No caso em exame, verifica-se, 

consoante relatado alhures, que os autores pretendem que seja realizada 

a partilha de bens deixados por pessoa falecida que, conforme 

sustentaram, seria seu pai socioafetivo. Entrementes, sequer restou 

demonstrado a paternidade atribuída a Oswaldo de Souza Rocha.Assim 

sendo, constata-se que são os requerentes partes ilegítimas, ao menos 

por ora, para figurarem no polo passivo da presente demanda, haja vista 

que a paternidade socioafetiva que incumbiram ao de cujus, carece de 

reconhecimento, judicial ou outro, a ser efetivada, se for o caso, por meio 

de ação específica para tal fim ou por outro documento idôneo, não 

servindo a simples afirmação dos supostos filhos.Nesta senda, o artigo 

613 do CPC estabelece que no procedimento de inventário deverá ser 

remetido às vias ordinárias as questões que dependerem de outras 

provas.Demais disso, no bojo da peça exordial foi relatado que a 

integralidade dos bens adquiridos em vida pelo falecido estariam 

registrados em nome de sua cônjuge, contudo não há nos autos 

informações quanto à que título estes eram casados, haja vista que se os 

bens estão registrados em nome de Marilza e, tendo o casal celebrado 

matrimônio pelo Regime de Separação Total de Bens, resta dúvida quanto 

à idoneidade da partilha de bens pretendida.Em face do que foi dito, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO este feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, II, cumulado com o 

artigo 485, VI, ambos do Código de Processo Civil. Isentos de custas e 

sem honorários.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93703 Nr: 11369-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Alencar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FERREIRA DE MORAIS - 

OAB:22588/O

 Nestes autos, foi atribuída a PAULO HENRIQUE ALENCAR DA SILVA a 

prática da conduta tipificada no artigo 155, §4º, inciso III e art. 155, caput, 

ambos do Código Penal.

Devidamente citado, o réu ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de março de 2018, às 13h00, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público.

Requisite-se a presença dos investigadores de polícia arrolados pelo 

Ministério Público para serem ouvidos como testemunhas da acusação.

Expeça-se mandado de intimação das vítimas.

Finalmente, expeça-se mandando de intimação do réu para interrogatório, 

bem como a respectiva requisição à Cadeia Pública desta cidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92184 Nr: 10520-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Neto de Sousa, vulgo "Lele"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Trata-se de auto de prisão em flagrante em que Leandro Neto de Sousa 

foi preso, na data de 23.10.2017, por supostamente ter cometido os 

crimes previstos nos artigo 147 e 359, ambos do Código Penal, com 

reflexos na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). (...) Analisados os autos, 

verifico que não há óbice para o deferimento do pedido formulado pela 

defesa, eis que se fundamenta em motivos legítimos, uma vez que o 

investigado informou nos autos o endereço da clínica em que pretende se 

internar, bem como externou seu desejo em se recuperar do alcoolismo. 

Dessa forma, sem mais delongas, DEFIRO o pedido formulado pela defesa 

de Leandro Neto de Sousa, de modo que AUTORIZO sua ausência desta 

Comarca, tão somente, PELO PERÍODO MÁXIMO DE 09 (NOVE) MESES, a 

fim exclusivo de tratamento na clínica de reabilitação Filadélfia (situada no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 515 de 547



Município de Barra do Garças – MT, na Rua Joaquim Guardiato, n. 2043, 

Bairro São Sebastiao II), devendo ser informado a este juízo a data de 

inicio da internação, bem como anexado aos autos documentos que 

comprovem sua estadia na mencionada clínica (prontuários/relatórios 

médicos, entre outros). Outrossim, certifique-se sobre existência de 

inquérito policial ou ação penal sobre o caso em análise, caso positivo, 

apense-se. Ciência ao MPE e a Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55646 Nr: 782-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Tavares de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio 

de seu representante nesta Comarca, ofereceu denúncia em desfavor de 

BRUNO TAVARES DE ARAÚJO, já devidamente qualificado nos autos, 

imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 155, caput, c/c artigo 

71 (2x) do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 20.04.2016 (Ref: 

04). Devidamente citado (Ref: 38), o acusado apresentou resposta à 

acusação por intermédio da Defensoria Pública (Ref: 44). Realizada 

audiência de instrução e julgamento, foram colhidas as declarações das 

vítimas e interrogado o acusado. Em sede de alegações finais, o Ministério 

Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A 

defesa, por sua vez, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, 

reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão, bem como 

aplicação da continuidade delitiva.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a ausência de preliminares e presença dos demais 

pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito. Com efeito, a 

materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 

04/07, termo de exibição e apreensão de fl. 08 e auto de entrega de fl. 09. 

A autoria, por seu turno, restou comprovada pela confissão judicial do 

acusado, o qual declarou que, em relação ao furto no supermercado, 

adentrou no estabelecimento comercial e, no momento em que a vítima saiu 

para buscar uma caixa de cerveja gelada, subtraiu o aparelho celular. No 

tocante ao furto do veículo, disse que foi até uma farmácia adquirir 

medicamento. Na sequência, quando a atendimento saiu, visualizou a 

chave do veículo em cima do balcão, ocasião em que a pegou e dirigiu até 

o carro, ligando-o e saindo em direção ignorada. As vítimas ouvidas 

confirmaram as declarações prestadas na fase do inquérito policial e 

apontaram o réu como autor da conduta delituosa. Nesse contexto, o 

conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla 

defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado, 

restando caracterizado os crimes contra o patrimônio. Outrossim, o 

acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma 

espécie e, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de 

execução e outras semelhantes, o subsequente deve ser havido como 

continuação do primeiro, devendo ser reconhecido o crime continuado na 

forma do art. 71, do CP.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

exordial acusatória, para condenar BRUNO TAVARES DE ARAÚJO nas 

sanções do artigo 155, caput, c/c artigo 71 (2x), ambos do Código Penal. 

Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda: 1- DO 

FURTO DO APARELHO CELULAR: Na primeira fase, a culpabilidade 

revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que 

ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, 

vislumbra-se que o réu é tecnicamente primário, possuindo outras ações 

penais em curso que não servem para agravar a sanção básica. A 

conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para 

valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidos pelo 

próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, uma vez 

que as vítimas não sofreram expressivo prejuízo diante da devolução da 

res furtiva. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro. 

Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram 

valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. Na segunda 

fase, verifica-se a presença de duas atenuantes (confissão e 

menoridade), porém deixa-se de aplicá-la em respeito a Súmula 231, do 

STJ, mantendo-se a reprimenda em 01 (ano) ano de reclusão e pagamento 

de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou 

de diminuição, razão pela qual torno a reprimenda em 01 ano de reclusão e 

10 dias-multa. 2- DO FURTO DO VEÍCULO: Na primeira fase, a 

culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com 

dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, 

vislumbra-se que o réu é tecnicamente primário, possuindo outras ações 

penais em curso que não servem para agravar a sanção básica. A 

conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para 

valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidos pelo 

próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, uma vez 

que as vítimas não sofreram expressivo prejuízo diante da devolução da 

res furtiva. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro. 

Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram 

valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. Na segunda 

fase, verifica-se a presença de duas atenuantes (confissão e 

menoridade), porém deixa-se de aplicá-la em respeito a Súmula 231, do 

STJ, mantendo-se a reprimenda em 01 (ano) ano de reclusão e pagamento 

de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou 

de diminuição, razão pela qual torno a reprimenda em 01 ano de reclusão e 

10 dias-multa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA: A exasperação da pena do crime de maior 

pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, 

pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que 

especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo 

legal de 1/6 a 2/3. Nesse contexto, a jurisprudência possui o entendimento 

consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à 

continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 

2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 

infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. DESSA 

MANEIRA, EXASPERO A PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), MÍNIMO 

LEGAL, TORNANDO A REPRIMENDA, DEFINITIVAMENTE, 01 (UM) ANO E 

02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) 

DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA 

DOS FATOS. O regime prisional inicial deve ser o aberto. Em relação à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

observa-se o preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal, 

motivo pelo qual procedo à substituição da pena corpórea por duas 

restritivas de direito: prestação de serviço à comunidade e prestação 

pecuniária no valor de 01 salário mínimo, devendo o juízo da execução 

penal indicar o local e a destinação das medidas prestativas. Tendo em 

vista que o réu respondeu ao processo em liberdade, concedo-lhe o 

direito de recorrer em liberdade. Isento-o do pagamento de custas 

processuais, por ser pobre na forma da Lei (artigo 3º, inciso II, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001), especialmente porque foi defendido durante toda 

a instrução criminal pela Defensoria Pública. No concernente à reparação 

de danos (art. 387, inciso IV, do CPP), não se fixará valor indenizatório 

diante da ausência de prejuízo as vítimas. Nos termos do artigo 387, §2º, 

do Código de Processo Penal, tem-se que o tempo de prisão provisória 

não alterará o regime inicial de cumprimento de pena do acusado, 

consignando que a detração penal será realizada oportunamente pelo 

juízo da execução penal. Intimem-se as vítimas na forma do artigo 201, 

§2º, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, deixo de 

lançar o nome do réu no rol dos culpados ante a revogação do artigo 393, 

do Código de Processo Penal. Expeça-se guia de execução penal 

definitiva e encaminhe-se ao juízo de execução competente. 

Comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso 

III, da Constituição Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes, 

arquivando-se, em seguida, os presentes autos com as cautelas de estilo. 

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e 

intime-se o réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54163 Nr: 3514-10.2014.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraides Alves Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nalva Alves de Souza - 
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OAB:15540-B/MT

 INTIMO a defesa da acusada, por intermédio de sua advogada Dra. Nalva 

Alves de Souza - OAB/MT 15540-B, para, no prazo de 05 dias, juntar aos 

autos a petição completa protocolada em 11/05/2015 (ref. 18), vez que 

consta a juntadanestes autos apenas da primeira página da referida 

petição.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38495 Nr: 2792-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ramos da Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DONIZETE - 

OAB:12674

 Vistos.

À vista do pedido justificado de exclusão da patrona nomeado nos autos 

(Ref.35), desde já arbitro a título de honorários advocatícios o valor 

equivalente a 1,5 (um e meio) URH, com vistas ao princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade à atuação do feito, à luz do que prevê a 

Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT. Expeça-se certidão.

 Desde já, nomeio a causídico Dr. Fábio Alves Donizeti, inscrito na OAB/MT 

sob o n.º 12674, para patrocinar os interesses do reeducando Daniel 

Ramos da Silva Bueno.

Arbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) causídico(a) 

nomeado(a) o valor equivalente a 06 (seis) URH, conforme prevê a Tabela 

de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato 

Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28366 Nr: 414-02.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Giasante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Vistos.

Inicialmente, à vista de tudo que consta dos autos, acolho a cota ministerial 

(Ref.79).

Diante da existência de outro executivo (Código n°28331), transladem-se 

as cópias necessárias, salvo se tratar de executivo provisório, 

observando-se integralmente as disposições contidas na Resolução n.º 

113/2010, do Conselho Nacional de Justiça e, em seguida, proceda o Sr. 

Gestor com a unificação das penas.

 Após, deverá ser realizado novo cálculo de pena do reeducando.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, em 

seguida, abra-se vistas à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23281 Nr: 895-33.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane de Souza Cyrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Vistos.

Aportou aos autos, petitório em que a defesa sustenta ausência de 

intimação pessoal quando da prolação da sentença penal condenatória 

(Ref.149).

 De início, verifico que assiste razão a defesa, isto porque o texto 

constitucional (CF, art. 5.º, LV) assegura ao réu a garantia plena de dispor 

de todos os meios para alcance do seu direito, através do princípio da 

ampla defesa. Nesse sentido, foi o entendimento da Suprema Corte ao 

concluir que a intimação da sentença condenatória deve ser feita tanto ao 

condenado quanto ao seu defensor (HC 108563, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2011).

Portanto, independente de intimação da defesa técnica, a intimação 

pessoal é imprescindível, a fim de evitar futuras alegações de nulidade.

 Quanto à alegação de intempestividade das razões recursais oferecidas 

pelo Ministério Público, tenho que não merece prosperar, isto porque os 

autos foram encaminhados ao órgão ministerial com início de contagem de 

prazo na data de 04/08/2014, sendo interposto recurso de apelação em 

07/08/2017 (Ref.189). Portanto tempestiva. Segundo jurisprudência 

pacificada, a apresentação intempestiva das razões de apelação do 

Ministério Público constitui mera irregularidade, que não impede o 

conhecimento do recurso quando interposto no prazo legal (AgRg no REsp 

1339221 SP 2012/0173466-3 -STJ).

 Por todo o exposto, RENOVO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU, no 

endereço declinado em audiência (Ref.113), para que tome ciência do 

inteiro teor da sentença condenatória (Ref.149) e, devendo ser indagado 

pelo(a) oficial de justiça se tem interesse em recorrer, para, em seguida, 

acaso haja interesse, apresente recurso no prazo legal.

Por fim, após comprovada a intimação do réu nos autos, promovo a 

reabertura do prazo de contrarrazões recursais à defesa.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25363 Nr: 643-93.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref.131, recebo o recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Público.

 Dessa forma, nos termos do que dispõe o artigo 600 do Código de 

Processo Penal, intime-se o Ministério Público para arrazoar seu recurso, 

no prazo legal.

 Após, intime-se a defesa para contrarrazoar o recurso do órgão 

ministerial.

 Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens, observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38511 Nr: 2800-68.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Diego Garroso Hillesheim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubia Camila de Souza Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a causídica peticionante fora nomeada pelo juízo para 

aturar em favor da parte autora e tendo a mesma exercido o múnus de 

modo satisfatório, DEFIRO o pedido formulado no sentido de determinar a 

expedição de certidão de hononários em favor da mesma no importe de 04 

(quatro) URH, conforme prevê a Tabela de Honorários da OAB/MT.
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Cumpra-se.

Às providências.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40098 Nr: 251-51.2018.811.0019

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Tomczak Turek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atanázio Turek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Assim sendo, DESIGNO audiência de para o dia 20 de fevereiro de 

2018 às 14h00min, devendo a parte autora arrolar tempestivamente as 

testemunhas que deverão comparecer independente de intimação, e juntar 

outros documentos pertinentes ao seu pleito.Por derradeiro, considerando 

a natureza dos fatos a serem apurados e visando resguardar a parte 

requerente de qualquer constrangimento, à luz das garantias asseguradas 

pela Lei 11.340/2006, deixo de promover a intimação do requerido para 

comparecer à assentada.Intime-se.Ciência ao MPE.Cumpra-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23442 Nr: 991-48.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Machado Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antunes de Jesus - 

OAB:13881/MT

 Vistos.

Inicialmente, em consonância com os fundamentos invocados pelo 

Ministério Público, acolho a justificativa apresentada pelo reeducando, 

mormente por entender que o tratamento toxicológico demonstra 

predisposição do mesmo a reabilitar-se perante o seio social.

Ademais, à vista da existência de outros executivos de pena em desfavor 

do reeducando, promova-se a sua unificação.

Após, oficie-se ao juízo das execuções de Betim/MG, solicitando anuência 

para o ingresso do reeducando em estabelecimento penal condizente com 

o regime semiaberto, para que nele se dê a fiscalização do cumprimento 

da pena.

Ciência ao MPE.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38905 Nr: 3001-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Adriana Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures 

CONCEDO os efeitos da tutela antecipada e DEFIRO o pedido de GUARDA 

PROVISÓRIA da menor AMANDA FERNANDA BORGES, à sua tia 

ADRIANA BORGES, o que faço com fundamento no art. 300 do Código de 

Processo Civil.Em razão da presente decisão, DETERMINO ainda:a) A 

expedição do competente Termo de Compromisso de Guarda e 

Responsabilidade, 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.b) A intimação da Equipe Multidisciplinar com vistas a fornecer estudo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, na residência da parte autora e da parte 

requerida, com vistas a trazer informações pertinentes quanto ao convívio 

do infante com sua tia.Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação aprazada.Intime-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29328 Nr: 698-10.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bioflora Planejamento Florestal LTDA, Dirceu 

Benvenutti, Crea Marcia Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/O

 INTIMAR as partes executadas, através de sua representante para no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões do Recurso de Apelação.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142003 Nr: 141-58.2018.811.0017

 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: Domingos Savio Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes Ferreira, Valdeci Lemes da Silva, 

Alexsandro Chaves da Silva, Outros, Zoroaldo Ribeiro de Souza, Silomar 

Gomes Pereira, Célio Ferreira de Souza, Rosirene Gomes Pereira, Felipe 

Medanha Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito.

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 A priori, não evidencio a presença dos pressupostos para a concessão 

da liminar, quais sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora, eis que os 

documentos acostados à inicial não trazem a segurança necessária para 

o deferimento da medida.

 Para melhor apreciação do pedido liminar, vislumbro a necessidade de 

prévia lavratura de auto de constatação judicial na suposta área 

ameaçada, a fim de se confirmar os fatos noticiados pela parte 

requerente.

 Por tais razões, expeça-se mandado de constatação para cumprimento 

pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça vestibular, sendo o 

caso, desde já, com o reforço policial para cumprimento.

 Deverá o zeloso meirinho conferir quem efetivamente está na posse da 

área, a realização de benfeitorias e por quem, bem como os bens que 

guarnecem a área e seu respectivo titular. Deverá, ainda, certificar a 

presença de indicativos de turbação e sua provável data.

 Intime-se a parte requerente para recolher as diligências do senhor Oficial 

de Justiça.

 Após o cumprimento da providência, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21074 Nr: 1978-32.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Soares da Costa, Alberto Máximo 

Pereira de Novais, Sebastião de Araújo Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:13613, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11997/O, Vínícios de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777-A

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de INTIMAR o D. Advogado do réu SEBASTIÃO 

DE ARAÚJO SILVA para manifestar-se acerca da possibilidade de 

atualização do endereço da Testemunha comum ANTÔNIO PEREIRA DE 

AMORIM, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38262 Nr: 2087-41.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorci Otto Bubans

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Gomes e Cunha Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldo Fernandes Guimarães - 

OAB:4.107/TO

 Autos ID Nº 38262

Vistos em correição, etc.

 Intime-se o Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do 

§1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 30 de janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38373 Nr: 2184-41.2013.811.0017

 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: Zélia Machado Nantes Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Silvestre Horn, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Autos ID n° 38373

Vistos em correição, etc.

Consoante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos 

moldes do art. 1.012, §3° do CPC, informado a este Juízo às fls. 310/314, 

recebo-o em seu duplo efeito.

INTIME-SE a parte Apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Em observância ao disposto no artigo 1.010, §3.º, do CPC, esgotado o 

prazo supra, com ou sem a manifestação da Parte, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142100 Nr: 210-90.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Luis Garbuio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Ferreira de Souza, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito.

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 A priori, não evidencio a presença dos pressupostos para a concessão 

da liminar, quais sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora, eis que os 

documentos acostados à inicial não trazem a segurança necessária para 

o deferimento da medida.

 Para melhor apreciação do pedido liminar, vislumbro a necessidade de 

prévia lavratura de auto de constatação judicial na suposta área 

ameaçada, a fim de se confirmar os fatos noticiados pela parte 

requerente.

 Por tais razões, expeça-se mandado de constatação para cumprimento 

pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça vestibular, sendo o 

caso, desde já, com o reforço policial para cumprimento.

 Deverá o zeloso meirinho conferir quem efetivamente está na posse da 

área, a realização de benfeitorias e por quem, bem como os bens que 

guarnecem a área e seu respectivo titular. Deverá, ainda, certificar a 

presença de indicativos de turbação e sua provável data.

 Intime-se a parte requerente para recolher as diligências do senhor Oficial 

de Justiça.

 Após o cumprimento da providência, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133070 Nr: 169-94.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judite Ferreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 133070

Vistos em Correição, etc.

Pelo extraído dos autos, o Requerente informa que as partes compuseram 

amigavelmente, tendo o Requerido quitado sua obrigação referente ao bem 

objeto desta lide, ou seja, satisfez integralmente o pagamento contido no 

contrato objurgado.

 Assim, a informação/registro sobre a quitação integral do debito do 

Requerido, advindo do próprio Requerente, demanda veracidade do fato, 

uma vez que o mesmo é o maior interessado para o deslinde do feito.

 Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito 

diante do pagamento integral dos valores objurgados nesta demanda pelo 

Requerido, não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na 

extinção do feito.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

pagamento integral objeto desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alíneas “b” e “c” do Código de Processo Civil/2015.

 Proceda às eventuais baixas de restrições do veículo, com a imediata 

devolução do mandado de busca e apreensão.

Paga as custas, fica autorizado o desentranhamento dos documentos e 

remetam-se na sequência os autos ao arquivo com as cautelas de praxe, 

procedendo-se às baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 11 de Janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 141599 Nr: 3440-77.2017.811.0017

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gustavo Adolpho Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE 

CARVALHO - OAB:20167/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Incidente de Restituição de Bens Apreendidos

Código n.º 141599

 Decisão

 Vistos em correição.

 GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO, devidamente qualificado 

nos autos, nos termos dos arts. 118 e seguintes do Código de Processo 

Penal ingressou com o presente pedido de restituição de coisa 

apreendida, pleiteando a devolução das seguintes armas de fogo:

1)- 01 revólver calibre 32, marca Taurus, n.º série 611570;

2)- 01 revólver calibre 32, marca Smith e wesson, n.º série 487917;

3)- 01 espingarda calibre 12, marca CBC, modelo 586, n.º H213009, com 

capa camuflada;

4)- 01 espingarda carabina calibre 38/357 Magnum, marca Amadeo Rossi, 

n.º série K078340, com capa verde;

5)- 01 espingarda calibre 32, modelo 88, marca Mosberg, n.º série 

MV97974D, com capa verde.

Relata que referidas armas foram apreendidas pela Polícia Federal, em 

razão de mandado de busca e apreensão em sua Fazenda, localizada na 

zona rural deste município, e encaminhadas ao Fórum de São Félix do 

Araguaia/MT em 21/02/2011. Assevera que referidas armas são legais e 

possuem registro, razão pela qual não deveriam ter sido arrestadas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento.

Cuida-se de pedido de restituição de 5 (cinco) armas de fogo, apreendidas 

na Fazenda do requerente, em razão de mandado de busca e apreensão.

 Verifica-se que, outras armas de fogo, acessórios e munições 

apreendidos na mesma situação foram objeto de pedido de restituição pelo 

ora requerente nos autos código n.º 16697, o que foi deferido em decisão 

prolatada em 23/11/2017.

 Em 06/12/2017, o requerente protocolou o presente incidente, requerendo 

a devolução das 5 (cinco) armas supracitadas, que não fizeram parte do 

pedido anterior.

 Essa magistrada, por sua vez, foi designada para jurisdicionar nesta 

Comarca a partir do dia 08/01/2018, recebendo o presente incidente 

conclusos em 08/02/2018.

Pois bem. O requerente acostou ao seu pedido o Auto de Apreensão, bem 

como os Certificados de Registro Federal das armas de fogo em seu 

nome, comprovando ser o legítimo proprietário, com exceção do revólver 

calibre 32, marca Smith e wesson.

Constata-se que o número de série do revólver calibre 32, marca Smith e 

wesson constante do registro, qual seja, 487971, não confere com aquele 

atribuído na inicial. Veja que tanto no Auto de Apreensão como no pedido 

inicial, o número de série do revólver calibre 32 é 487917 (fls. 02, 04 e 06).

 Ocorre que, infere-se dos autos que a restituição não é mais possível, 

diante da perda do objeto. Isso porque, o magistrado que jurisdicionava a 

época, Dr. Ivan Lúcio Amarante, determinou o encaminhamento ao 

Comando do Exército das armas de fogo depositadas no Fórum desta 

Comarca, incluindo aquelas objeto do ora pedido de restituição, para a 

destruição.

 Conforme certificado pelo Gestor Judiciário e Ofício n.º 295/2017-DF, os 

armamentos e munições foram encaminhados ao Exército para destruição 

em 25/10/2017 (fls. 11/12).

 Outrossim, as armas de fogo objeto do pedido de restituição constam da 

relação do material entregue para destruição ao Assessor Militar Adjunto 

do TJMT, conforme o Termo de Recolhimento de Armas Apreendidas às 

fls. 14/18.

 Vejamos.

O revólver calibre 32, marca Taurus, número de série 611570, consta 

entre o armamento encaminhado para destruição, no Lote 3, Item 24 (fl. 

15).

O revólver calibre 32, marca Smith e wesson, número de série 487917, 

consta entre o armamento encaminhado para destruição, no Lote 3, Item 

23 (fls. 15).

A espingarda calibre 12, marca CBC, modelo 586, n.º H213009, consta 

entre o armamento encaminhado para destruição, no Lote 10, Item 99 (fl. 

17).

A espingarda carabina calibre 38/357 Magnum, marca Amadeo Rossi, 

número de série K078340, consta entre o armamento encaminhado para 

destruição, no Lote 10, Item 100 (fl. 17).

A espingarda calibre 32, modelo 88, marca Mosberg, número de série 

MV97974D, consta entre o armamento encaminhado para destruição, no 

Lote 11, Item 102 (fl. 18).

Com isso, constata-se que quando o ora requerente protocolou o pedido 

de restituição (06/12/2017), as armas já haviam sido destinadas. De modo 

que, o presente incidente perdeu o seu objeto.

 Decido.

Isto posto, reconheço como prejudicado o presente incidente, dado a 

impossibilidade material de concessão da tutela pleiteada, em face da 

destruição das armas constantes do pedido de restituição, ensejando a 

perda do objeto.

 Intime-se o ora requerente da decisão.

Notifique-se o representante ministerial.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 São Félix do Araguaia, 09 de fevereiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56269 Nr: 764-78.2015.811.0098

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolo de Freitas Polegato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Processo nº 764-78.2015.811.0098

Código nº 56269

 Vistos.

Trata-se de Procedimento em desfavor de Apolo de Freitas Polegato, com 

espeque nas determinações da Nobre Corregedora Geral da Justiça, 

delimitando os fatos e determinando-se as providências necessárias.

Diante dos documentos encaminhados a este juízo pela Corregedoria 

Geral da justiça (fls. 09/11), o feito foi instruído.

Distribuído o feito na data de 27/07/2015, determinou-se a intimação do 

requerido, bem como sua cientificação, franqueando-lhe o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar resposta, o que foi feito às fls. 32/34. Na 

sequência, foi marcada audiência de instrução para o dia 08 de dezembro 

de 2015, às 16 horas, tendo comparecido o réu e prestado seu 

depoimento.

Não demandando o procedimento extensão da dilação probatória, 

ordenou-se a intimação do sindicado para apresentar suas alegações 

derradeiras, ato que foi por ele praticado.

Vieram conclusos.

É o relato. Decido.

Trata-se de Pedido de Providências instaurado em desfavor do Tabelião 

do Tabelionato de Notas, Registro Civil, Pessoas Jurídicas e Protesto de 

Títulos da Comarca de Porto Esperidião, Sr. Apolo de Freitas Polegato, sob 

o n.º 764-78.2015.811.0098, visando apurar as infrações administrativas 

por ele praticadas.

 Segundo consta no procedimento investigativo em tela, o Tabelião teria 

deixado de efetuar a quitação junto ao Funajuris referente ao mês de 

agosto de 2014, descumprindo o item 2.9.14.1 da CNGCE, e ainda, havia 

deixado de proceder com a implantação do CRA-MT, descumprindo o 
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Provimento nº 88/2014/CNGCE.

Em sua defesa, o Tabelião, senhor Apolo de Freitas Polegato, afirmou às 

fls. 15, que tal pagamento havia sito realizado, porém, que teria ocorrido o 

extravio/perda do comprovante, e às fls. 24, consta certidão do Gestor 

Geral desta Comarca informando a respeito da quitação da taxa do 

Funajuris referente ao mês de agosto do ano de 2014, informação esta 

colhida junto ao servidor do Funajuris de nome Eneas, via fone: 

65.6317-3738.

Consignou ainda, em sua defesa às fls. 32/33, a que quitação referente à 

implantação do CRA-MT teria ocorrido devidamente, juntando declaração 

às fls. 34, expedido pelo Instituto de Protestos e Títulos do Brasil, Seção 

Mato Grosso – IEPTB/MT, onde menciona que o Tabelião realizou 

treinamento e estava utilizando de forma regular o sistema C.R.A/MT.

Juntado às fls. 35/36, o relatório da Comissão de Sindicância pugnando 

pela extinção e arquivamento do feito, uma vez que, as anomalias que 

motivaram o presente procedimento haviam sido sanadas.

Não obstante haja a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, em ser artigo 

179, estabelecido prazo para o encerramento do processo disciplinar, não 

delimitou prazo para o encerramento da sindicância.

 No que tange ao dies a quo da contagem do prazo prescricional, apesar 

de não ignorar as controvérsias acerca do assunto, entendo por bem 

considerar como inicial o prazo da prescrição da Administração a partir do 

momento em que ela tomou conhecimento da infração, sendo assim, no 

caso em análise não há se falar em eventual alegação de prescrição, 

tendo em vista que, foi distribuída junto à autoridade competente para 

aplicação de eventual sanção no dia 27/07/2015.

Isto posto, por todas as provas produzidas no presente feito e, por ter, em 

tempo, apresentado justificativa plausível, e, ainda, as certidões juntadas 

somando-se ao relatório da Comissão de Sindicância, absolvo o réu das 

imputações que lhe são atribuidas.

 Após o transito em julgado desta decisão, arquive-se o presente feito 

com as baixas e anotações necessárias, comunicando-se à Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56187 Nr: 715-37.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Amancio da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º do artigo 

403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61788 Nr: 3310-08.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Rafael Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 PROCESSO/CÓD. Nº 61788

 Vistos etc.

Considerando que o recuperando ainda não foi admoestado da pena 

constante na guia de fls. 39, designo audiência admonitória para o 

estabelecimento de condições para o cumprimento de pena, a ser 

realizada no dia19/03/2018, às 14h30min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, certifique-se, voltando 

conclusos para nomeação de defensor dativo.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Vista à Defesa para manifestação acerca do cálculo de pena de fls. 39.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 14-76.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Amorim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 55092

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 19/03/2018, às13h30min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 26 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61542 Nr: 1254-32.2017.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de Intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco)dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça solicitando 

pagamento, conforme certidão abaixo transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo 

Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Porto Esperidião – MT, 

referente o processo n.° 1254-32.2017.811.0098, percorri a cidade de 

Porto Esperidião – MT e as proximidades do Rio das Conchas, no entanto, 

NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A BUSCA E APREENSÃO do bem 01 (UM) 

AUTOMÓVEL MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: VW 8.160 DRC 4X2, 

CHASSI: 9531M52P7CR247639, PLACA: NTY - 6253, MOVIDO: DIESEL, 

ANO FAB: 2012, MODELO: 2012, COR: BRANCO GEADA, RENAVAM: 

00464926416, NOTA FISCAL: 51529, tendo em vista que fui informado 

pelo Sr. Jefferson que o bem encontra-se em posse do Banco Bradesco, 

não sabendo informar o local em que está depositado o veículo.

Certifico ainda que, posteriormente, PROCEDI COM A CITAÇÃO da 

empresa J. M. VIANA – ME através de seus representantes, Sr. 

JEFFERSON MARCIO VIANA e Sra. MIRIAN BALDUINO DE ANDRADE 

VIANA, para que tomem conhecimento da petição inicial, cuja cópia segue 

em anexo, bem como, para que no prazo legal efetue o pagamento do 

débito; que ficaram cientes, receberam as contrafés e exararam as suas 

assinaturas no verso do mandado.
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 Certifico, por fim que, conforme dispõe o provimento 42/2013 c/c 04/2015, 

ambos da CGJ-MT, c/c a portaria Nº. 28/2015/CA da Comarca de Porto 

Esperidião – MT, faz-se necessário o recolhimento de diligência no valor 

de R$ 436,10 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Dez Centavos), 

devendo o mesmo ser efetivado através do site do TJMT, CPD (Central de 

Pagamento de Diligência), regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ. O 

referido é verdade e dou fé.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55261 Nr: 581-59.2018.811.0080

 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): JOÃO SABINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.A alienação fiduciária em garantia é um contrato 

instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a 

propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição 

financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi 

alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.No contrato 

de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo 

para pagamento, mas a lei exige que o credor (mutuante) demonstre a 

ocorrência desse atraso notificando o devedor.Assim, o credor deverá 

fazer a notificação extrajudicial do devedor de que este se encontra em 

débito, comprovando, assim, a mora. Essa notificação é indispensável 

para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão.A propósito, 

a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da Súmula do STJ).Na espécie, 

verifico que a comprovação da mora restou evidenciada nos autos, 

especialmente pelo INSTRUMENTO DE PROTESTO que consta da petição 

inicial, em que se afirma a entrega pessoal à parte ré.Em razão disso, 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos artigos 3º e seguintes do 

Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04.Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte 

autora, na pessoa de seu representante legal.Executada a liminar, cite-se 

a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, conforme valor 

apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade em que o bem 

lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 911/69).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17940 Nr: 1129-65.2010.811.0080

 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: Euzébio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55261 Nr: 581-59.2018.811.0080

 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): JOÃO SABINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 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 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 cumprimento do mandado de Busca 

e Apreensão.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19174 Nr: 497-42.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ubaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSVALDO UBALDO DE OLIVEIRA, Rg: 

46.234, Filiação: Antonio Prudêncio de Oliveira e Maria Balbina de Oliveira, 

data de nascimento: 16/05/1938, brasileiro(a), natural de Caiaponia-GO, 

casado(a), protético, Telefone 99952667. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: APRESENTAR EMBARGOS, da penhora realizada em fls. 65/67.

Despacho/Decisão: Autos n° 497-42.2010.811.0079Execução 

FiscalDecisão.Vistos etc.Com razão a Exequente.O Executado já foi citado 

por edital (p. 24) e, até por este motivo, foi-lhe nomeado curador especial, 

o qual já se manifestou nos autos (p. 46/50).Desta forma, uma vez que 

houve penhora de valores em sua conta corrente, INTIME-SE o Executado, 

pela via editalícia, para que, querendo, apresente Embargos.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências. Ribeirão 

Cascalheira/MT, 13 de dezembro de 2017.Janaína Cristina de Almeida 

Juíza Substituta

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, Felipe Rabaioli Ramos, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 08 de fevereiro de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 30806 Nr: 711-62.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CORREIA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Autos n° 711-62.2012.811.0079

 Executivo de Pena

Vistos etc.
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 Defiro o pedido do Ministério Público.

Proceda-se ao cálculo da pena de multa a que foi condenado o 

Reeducando. Após, INTIME-O, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie o pagamento, juntando-se aos autos o respectivo 

comprovante.

Cumpra-se.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 25 de julho de 2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 05/2018

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO, o retorno do servidor Aguimar da Silva Tomazelli, nesta 

data 07/02/2018, o qual se encontrava lotado na Comarca de 

Araputanga/MT com fins de Graduação em Direito.

 RESOLVE:

confiança

 confiança

 LOTAR o servidor AGUIMAR DA SILVA TOMAZELLI, Auxiliar Judiciário, 

matricula 8863, no Cartório Distribuidor do Fórum da Comarca de Rio 

Branco/MT a partir da data da publicação desta Portaria.

 Cumpra-se, remetendo cópia a Egrégia Corregedoria de Justiça e ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Rio Branco/MT, 07 de fevereiro de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46149 Nr: 1973-55.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Autos sob o Código: 46149

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando a hipossuficiência do acusado à ref.20 e com base nos 

princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no art. 5, inc. LV 

da CF/88, bem como a suspensão do expediente do núcleo da DPE, por 

força da Portaria de nº 779/2017DPG, NOMEIO desde já, como Defensor 

Dativo o Dr. ANDRÉ C. PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

INTIME-SE o douto causídico com para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do réu.

Outro cenário, certifiquem-se e tornem-me os autos conclusos.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38258 Nr: 1251-89.2015.811.0052

 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: Ailton Miranda Gomes da Cruz, Julia Silva da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bianor Scatolin, Lourdes Pinheiro 

Santana, Gildo Miranda Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ BIANOR SCATOLIN, Cpf: 

03198545820, Rg: 4.655.849, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista, 

atualmente em local incerto e não sabido LOURDES PINHEIRO SANTANA, 

Cpf: 29868882168, Rg: 200.888, brasileiro(a), Telefone (65) 99904-6772 e 

atualmente em local incerto e não sabido GILDO MIRANDA GOMES, Cpf: 

61654922153, Rg: 522.758, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO dos confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, se casados forem e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros interessados, na 

forma do artigo 246, §4º e 257, inciso III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Despacho/Decisão: Autos: 1251-89.2015.811.0052 – Código: 

38258DESPACHOVistos em correição.Compulsando os autos, verifiquei 

que a decisão de ref. 15 não foi integralmente cumprida.Diante do exposto 

CUMPRAM-SE os itens “III”, “IV”, “V” e “VI” da decisão que recebeu a 

petição inicial (ref. 15).

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, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 09 de fevereiro de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 10/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ARTHUR MOREIRA DE 

ALBUQUERQUE - MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DESTA 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

CONSIDERANDO que a servidora JOVITA LÚCIA DE ARRUDA SANTANA – 

Matricula n. 4222, Distribuidora Judicial desta Comarca, encontra-se 

afastada de suas atividades em razão de encontrar-se de licença médica 

desde o dia 22/01/2018;

 R E S O L V E:

I – DESIGNAR o Senhor ADÃO SOBRINHO PEREIRA, matricula 4432, para 

substituir a Distribuidora Judicial desta Comarca a partir do dia 22/01/2018 

no período em que a Distribuidora Judicial encontrar-se afastada de suas 

atividades laborais em face de Licença Médica.

 II – PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE, encaminhando-se cópia 

desta Portaria ao departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Rosário Oeste, 09 de Fevereiro de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54930 Nr: 2915-89.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joeny Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 
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- OAB:15481

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado do 

réu, a apresentar as alegações finais .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51583 Nr: 1738-27.2012.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Domingues Zequini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivoni Carneiro de Moraes, Dircea Carolina Bozz 

de Moraes, Agropecuária Cuiabá Bonito, Intermat-Instituto de Terras de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo de Paula Ferreira Junior - 

OAB:OAB/SP 215.791, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARME LÚCIA COUTINHO 

BARBOSA BERTOLINI - OAB:11.079 OAB/MT, ELDER COSTA 

JACARANDÁ - OAB:12.597 OAB/MT, Everton José Pacheco Sampaio 

- OAB:5776, GLÁUCIO ANTONIO DE LIMA - OAB:11.992 OAB/MT, IZA 

KAROL GOMES ALMEIDA - OAB:11.315-A OAB/MT, LUIZ CARLOS 

FANAIA DE ALMEIDA - OAB:13.320 OAB/MT, LUIZ GILBERTO 

CASTELO ALVES - OAB:15.450 OAB/MT, MARIANA MENDES 

MONTEIRO DA SILVA - OAB:11.756 OAB/MT, Procuradoria Geral do 

Estado de MT - PGE (JUDICIAL) - OAB:

 Vistos.

Em virtude de queda de energia, não foi possível realizar a solenidade 

agendada para esta data, de modo que REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA para 26 (VINTE E SEIS) DE ABRIL DE 2018, ÀS 

10H30MIN.

Intimem-se as partes para comparecerem à solenidade.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83842 Nr: 2157-08.2017.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RANIEL ANTÔNIO CORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MOREIRA MACIEL - 

OAB:15392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de extração de cópias autenticadas das fls. 

191/192 do Livro 01 do Cartório de Registro Civil de Engenho Velho, neste 

município de Santo Antônio de Leverger, condicionado ao pagamento do 

respectivo emolumento de autenticidade junto ao Cartório do 2º Ofício de 

Santo Antônio de Leverger. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.Oficie-se o 

Cartório do 2º Ofício de Santo Antônio de Leverger, notificando-o da 

presente decisão.Sem custas e honorários, eis que inaplicáveis à 

espécie.Sem recurso, arquivem-se com as cautelas de praxe.Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na 

forma do Provimento nº 42/2008/CGJ.Intimem-se. Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74373 Nr: 1819-05.2015.811.0053

 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: ANDREIA SIMERY DE LIMA SCHANDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar em termos de prosseguimento 

do feito, no prazo de 10 (dez) dias. A inércia ensejará a presunção de 

desistência a em relação a esta lide (art. 485, III, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82597 Nr: 1571-68.2017.811.0053

 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: ALDAN, PCSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a 

exordial a fim de esclarecer a situação do filo do casal (art. 321 do 

CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74373 Nr: 1819-05.2015.811.0053

 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: ANDREIA SIMERY DE LIMA SCHANDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Ana Cecília Bicudo Salomão, OAB/MT 15.889 (Tel: 99983-2424) como 

Defensora Dativa da parte autora Andreia Simery de Lima Schandler, para 

atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo 

com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82597 Nr: 1571-68.2017.811.0053

 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: ALDAN, PCSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Francine de Moura Ribeiro, OAB/MT 9.274 (Tel: 3023-0176 ou 98142-6995) 

como Defensora Dativa da parte autora Ana Lourdes de Assis Neves e 

Paulo Cesar Souza Neves, para atuar neste feito. Os honorários 

advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando 

em consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83505 Nr: 2005-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENA APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSÉ PADILHA DA SILVA, MARCIA 

PINTO DA SILVA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 

- OAB:4656/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça abaixo assinada, que em 

cumprimento ao respeitável mandado expedido pelo MMº. Juiz de Direito 

desta Jurisdição, nos autos da Ação em referência, procedi às diligências 

devidas conforme.

 1 AINDA EM TEMPO SOLICITO SEJA INTIMADO o autor a depositar a 

complementação das diligencias no valos de R$ 719,72 (setecentos e 

dezenove reais e setenta e dois centavos).

 S. A. Leverger – MT, 18 de dezembro de 2017.

 HILDEMARES C. DO NASCIMENTO

 Oficial de Justiça

 MAT. 7535

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64893 Nr: 1882-72.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0, Wesley Lavoisier de Barros Nascimento - OAB:0

 Vistos.

Indefiro o requerimento de certificação do trânsito em julgado da sentença, 

tendo em vista que interposto recurso de apelação em ref. 53.

Ademais, considerando que não há nos autos despacho recebendo o 

recurso, evitando futura arguição de nulidade ou baixa dos autos para 

proceder com a intimação da requerente para apresentar contrarrazões, 

DETERMINO que seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62639 Nr: 1078-07.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1078-07.2015.811.0039 Código 62639

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VALDELICE DE CASTILHO PERES

 PARTE RÉQUERIDA: JOÃO MARTIM PERES GONÇALVES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido (a): JOÃO MARTIM PERES 

GONÇALVES, Cpf: 47460938149, Rg: 702.878 SSP MT Filiação: Sebastião 

Peres Gonçalves e Judite de Souza Gonçalves, data de nascimento: 

12/10/1969, brasileiro(a), natural de Santa albertina-SP, divorciado(a), 

motorista carreteiro, Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte Requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular

RESUMO DA INICIAL: VALDENICE DE CASTILHO PERES, brasileira, 

divorciada, doméstica, titular do RG nº 0942617-5 SSP/MT e inscrita no 

CPF sob o nº 522.680.391-53, residente e domiciliada na Avenida Luis 

Barbosa, nº 1187, Centro, nesta Cidade de São José dos Quatro 

Marcos-MT, CEP: 78285-000, por seu procurador que ao final subscreve, 

com endereço profissional localizado na Avenida São Paulo, nº 2622, 

Jardim Alvorada, na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, CEP: 

78.285-000, local onde doravante receberá todas as comunicações dos 

atos processuais e comunicações de estilo, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SOBREPARTILHA 

DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO LIMINAR Em face de, João Martim Peres 

Gonçalves, brasileiro, divorciado, motorista, titular do RG nº 702878 

SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 474.609.381-49, residente e domiciliado 

na Avenida Luis Barbosa, nº 1187, Centro, nesta Cidade de São José dos 

Quatro Marcos-MT, CEP: 78285-000, o fazendo com base nos fatos e 

fundamentos jurídicos a seguir elencados: I – PRELIMINARMENTE – DA 

JUSTIÇA GRATUITA Informa a requerente ser pobre na acepção jurídica 

da palavra e não possui condições, no momento, de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme 

Declaração de hipossuficiência e holerite em anexo. O artigo 4° da Lei n° 

1.060/50 dispõe que, para a obtenção do benefício da assistência 

judiciária, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza. Não 

bastasse tal afirmação, esclarece a requerente que é trabalhadora 

doméstica, recebendo apenas 01 (um) salário mínimo, é mãe de família e 

mora com suas 02 filhas na mesma residência. Demonstrado, portanto, 

não ter condições de pagar o elevado valor das custas processuais, que 

chega a quase R$ 1.000,00 (mil reais), sem comprometer o sustento 

próprio e da família. Consoante preambularmente explanado, o requerido 

sonegou da partilha judicial o referido imóvel rural recebido por herança 

dos seus genitores, ludibriando a requerente quanto ao seu direito à 

divisão do bem, necessitando agora da intervenção judicial para a garantia 

do seu direito Como aduzido, a requerente somente tomou ciência do 

direito à partilha do imóvel quando soube que este estava à venda ao ser 

acionada a dar sua anuência/assinatura para a transferência. Muito 

embora o nome da requerente conste na matrícula, a requerente teme que 

o requerido, juntamente com os demais herdeiros presuntivos, consiga, de 

alguma forma, proceder com transferência do imóvel rural sem a devida 

anuência da requerente, tendo, inclusive, recebido informações por meio 

de terceiros de que a venda e posterior transferência de propriedade 

seria realizada independentemente de sua assinatura. Diante da 

determinação legal retro transcrita, resta claramente demonstrada a 

possibilidade e a legalidade do Poder Judiciário intervir determinando o 

envio de ofício ao Cartório do 1° Ofício da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos-MT para que se abstenha de transferir a propriedade do 

terreno rural descrito nesta ação, uma vez que a parte ideal da requerente 

foi sonegada pelo requerido na ocasião da partilha judicial homologada por 

este Juízo nos Autos do Processo n° 582-75.2015.811.0039 – Código 

60966. Inclusive, restaram sobejamente demonstrados os motivos pelos 

quais necessita a requerente do deferimento da liminar perseguida, afinal 

o periculum in mora se faz presente na medida em que o requerido poderá 

usar de artifícios maliciosos para efetivar a transferência da propriedade 

do bem sem a devida anuência da requerente, frustrando o seu direito à 

sobrepartilha. Por outro lado, não constituirá nenhum gravame para o 

requerido a concessão da liminar para tal finalidade, qual seja, efetuar o 

bloqueio da transferência da propriedade rural em questão, pois no caso 

de ficar posteriormente comprovada a contrariedade das alegações 

iniciais da requerente, facilmente poderá ser esta decisão revogada e, por 

conseguinte, restabelecido o direito do requerido, caso exista algum. Não 

há, pois, risco de ocorrência de periculum in mora reverso. Em não sendo 

reconhecido tal pedido ao final, poderá ser a ordem livremente revogada, 

voltando a requerente ao status quo ante. V - DO PEDIDO Diante do 

exposto, requer à Vossa Excelência o recebimento e deferimento da 

presente ação em todos os seus termos, especialmente para a: a) 
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Concessão da liminar inaldita altera pars para que seja efetuado o bloqueio 

da transferência da propriedade rural descrita nesta ação, oficiando-se 

imediatamente o Cartório do 1° Ofício da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos-MT, a fim de que se abstenha de realizar a referida transferência, 

sob pena de caracterização do crime de desobediência; b) Concessão do 

direito à requerente à sobrepartilha da metade da cota parte ideal do 

imóvel rural pertencente ao requerido, determinando a expedição de ofício 

ao Cartório de Registro Geral de Imóveis competente para que proceda 

com a respectiva averbação na matrícula do imóvel; c) Citação do 

requerido no endereço preambularmente declinado para, querendo, 

contestar a presente ação, sob pena dos efeitos da revelia; d) A 

condenação do requerido em custas e emolumentos processuais, além de 

honorários advocatícios prudentemente arbitrados por Vossa Excelência. 

e) A concessão da Justiça gratuita, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais para o deferimento da benesse, pois trata-se a 

requerente de pessoa de parcos recursos, nos termos da Lei nº 1060/50. 

f) Protesta por provar o alegado por todos os meios em Direito permitidos, 

como documentais, periciais e testemunhais, especialmente os 

documentos ora anexados, e outros tantos que Vossa Excelência 

entender por necessários e pertinentes por ocasião da fase de 

saneamento processual. Atribui-se à causa o valor de R$ 90.000,00 

(noventa mil reais). São José dos Quatro Marcos-MT.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Tendo em vista o petitório de referência nº. 

119, DETERMINO, sejamos procedidas a citação por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, com 

as advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini 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, Vera Lúcia Borges 

da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

São José dos Quatro Marcos - MT, 8 de fevereiro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62335 Nr: 984-59.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI DE LIMA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR, EMILY MARIA DE BULHÕES DUARTE - OAB:PROC. 

FED., THIAGO DE MAMAN DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, determino que 

seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso nos 

termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20257 Nr: 422-60.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS N° 422-60.2009.811.0039

CÓDIGO 20257

Vistos.

De proêmio, indefiro o desapensamento dos autos, tendo em vista que na 

sentença prolatada nos autos de cód. 14860, a desocupação do imóvel, 

bem como a rescisão contratual, sujeita à entrega do imóvel definitivo para 

o requerente João Rocha, consoante fls. 67/68-verso.

Retifique 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.

 Nos termos do art. 538, tendo em vista que a sentença determinou o 

prazo de 06 (seis) meses para o cumprimento da obrigação, Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, comprovar entrega do imóvel nas mesmas 

dimensões e especificações contidas na inicial, sob pena de incorrer nas 

penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de sua responsabilização por 

crime de desobediência, nos termos do § 3° do art. 536 do CPC.

Decorrido o prazo supra sem o cumprimento da obrigação, certifique e 

remetam os autos à Defensoria Pública para o fim de serem apresentados 

os dados do exequente para a expedição de mandado de imissão de 

posse, ou requeira o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14860 Nr: 626-75.2007.811.0039

 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: MARILZA BERTOLIN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, JOÃO SANTOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:21370/O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - OAB:MT-8278, 

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº 626-75.2007.811.0039

CÓDIGO 14860

Vistos.

Indefiro o requerimento de fls. retro, haja vista que o autor possui 

condições de obter tal informação.

Ademais, não há que se admitir que a parte venha a onerar os serviços 

cartorários judiciais com a elaboração e expedição de ofícios nesse 

sentido, visto que não cabe a mobilização do judiciário para efetuar 

interesses intrínsecos das partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54771 Nr: 2511-17.2013.811.0039

 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: DURVAL QUEIROZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE LIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:0, LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - OAB:MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 526 de 547



15416, RICARDO MAMEDES - OAB:4243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:0

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE, PARA 

MANIFESTAR-SE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, ACERCA DA R. 

DECISÃO DE 09/02/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010233-29.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO)

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 Numero do 

Processo: 8010233-29.2014.8.11.0039 EXEQUENTE: LUIZ PEREIRA 

PARDIN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em 

face da Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento 

de honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma quedou-se inerte. Intimado 

o exequente para se manifestar, o mesmo requereu o julgamento da lide, 

bem como a homologação do cálculo apresentado com a inicial. Assim, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente, por 

consequência JULGO PROCEDENTE O PLEITO EXECUTÓRIO, o que faço 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, para fixar o valor 

devido pelo executado na importância de R$ 3.500,00 (Três mil e 

quinhentos reais), por consequência e DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, 

nos termos do art. 925 do CPC. Publicada no sistema PJe. Intimem-se as 

partes. Transitada em julgado, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de 

Processo Civil, para que se proceda ao pagamento das verbas, por meio 

de RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito, 

consoante cálculo apresentado na inicial. Após a expedição da RPV, 

arquive-se. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de 

direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de junho de 

2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-21.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RAMOS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NETO (REQUERIDO)

FREDERICO GAMA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010132-21.2016.8.11.0039 REQUERENTE: ELIANE 

RAMOS DA COSTA REQUERIDO: FREDERICO GAMA DA COSTA, NETO 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO o 

despacho confeccionado pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de julho 

de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza substituta em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-62.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FLORIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000034-62.2017.8.11.0039 REQUERENTE: 

REGINALDO FLORIANO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de 

Reclamação manejada por REGINALDO FLORIANO DOS SANTOS em face 

de ENERGISA, todos devidamente qualificados nos autos, colimando 

indenização por dano moral onde se formulou pedido de tutela de urgência 

para fins de restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora Nº 6/461656-1, bem como abstenção de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na mesma unidade pelo 

motivo ora discutido. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para a 

concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e 

seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da parte autora prova de que a fatura é indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que o corte no fornecimento de 

energia levaria à paralisação do funcionamento de todos os seus bens e, 

consequentemente, à inúmeros prejuízos econômicos.. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 

e seguintes do CPC, concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR para o fim de: 1) Restabelecer os 

serviços de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora Nº 

6/461656-1; 2) Abster-se a requerida de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora Nº 6/461656-1 até ulterior 

deliberação deste juízo. Intime-se a parte requerida, para o fim específico 

de cumprimento das determinações exaradas por este juízo nos presentes 

autos em até de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de multa por 

descumprimento que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DETERMINO 

que seja agendada nova sessão de conciliação conforme pauta do 

Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 
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do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de julho 

de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-29.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICAVONE DO PADRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000075-29.2017.8.11.0039 REQUERENTE: JOSE 

NICAVONE DO PADRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de Reclamação 

manejada por José Nicavone do Prado contra Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A todos devidamente qualificados nos autos, 

colimando em sede de tutela de urgência que a parte demandada 

providencie a retificação das faturas de energia elétrica, observando-se o 

consumo real de energia da sua unidade consumidora. Juntou 

documentos. É o necessário. Decido. Da tutela antecipada. Para a 

concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e 

seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Em que pese haver num juízo sumário a presença de probabilidade do 

direito, não há perigo de dano bem como reversibilidade dos efeitos da 

decisão, pois, caso fique constatada a veracidade dos fatos narrados, 

por certo o requerente deverá ser indenizado por eventuais danos que lhe 

foram causados. Ante o exposto INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada nos autos. DETERMINO que seja agendada nova sessão de 

conciliação conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de julho 

de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-50.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA LUCIA CABRAL DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000093-50.2017.8.11.0039 REQUERENTE: AUREA 

LUCIA CABRAL DE QUEIROZ REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. 

Cuida-se de Reclamação manejada por AUREA LUCIA CABRAL DE 

QUEIROZ em face de ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO, todos 

devidamente qualificados nos autos, colimando indenização por dano 

moral onde se formulou pedido de tutela de urgência para fins da retirada 

do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Juntou documentos. É o 

necessário. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, esta exige 

nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade 

dos efeitos da decisão. Desta maneira no que tange à probabilidade do 

direito, esta não se faz necessária, pois a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade das partes produzirem a dita prova 

negativa, ou seja, no caso vertente não seria crível exigir da parte autora 

prova de que a inscrição foi indevida, mormente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que a manutenção indevida pela ré do nome da 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito cause outros gravames 

de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu direito já foi lesado e 

ainda permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos e 

situações vexatórias na praça, em decorrência da pretensa prática 

indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito e criando 

embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há 

óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da 

parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a 

quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, concedo a 

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER 

LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte autora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente as 

restrições realizadas por ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO no que 

se refere ao débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e 

SERASA, para o fim específico de determinar a exclusão do nome do 

requerente no rol de inadimplentes no que tange tão somente a restrição 

realizada pela requerida ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO no prazo 

de 05 (cinco) dias. Deixo de fixar multa por descumprimento em razão do 

ofício que será expedido diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. 

DETERMINO que seja agendada nova sessão de conciliação conforme 

pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de julho 

de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000099-57.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT0008996A (ADVOGADO)

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO)

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000099-57.2017.8.11.0039 REQUERENTE: 

WELLITON SANTOS SOUZA REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos. Cuida-se 

de Reclamação manejada por WELLINTON SANTOS SOUZA em face de 

CLARO AMERICEL S/A, todos devidamente qualificados nos autos, 

colimando indenização por dano moral onde se formulou pedido de tutela 

de urgência para fins da retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para a concessão da 

tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, 

a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 

cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por CLARO AMERICEL S/A no que se refere ao 

débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, para o 

fim específico de determinar a exclusão do nome do requerente no rol de 

inadimplentes no que tange tão somente a restrição realizada pela 

requerida CLARO AMERICEL S/A no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de 

fixar multa por descumprimento em razão do ofício que será expedido 

diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que seja 

agendada nova sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de julho 

de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-04.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA SOUZA DE AQUINO BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000109-04.2017.8.11.0039 REQUERENTE: 

KATIANA SOUZA DE AQUINO BALBINO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. VISTOS. Cuida-se de reclamação manejada por KATIANA 

SOUZA DE AQUINO BALBINO contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Juntou documentos. É o necessário. 

Decido. Da Tutela de urgência. 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. Desta 

maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da parte autora comprovação de que não consumiu 

os valores pelo qual está sendo cobrada, mormente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que a inserção do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito lhe causará prejuízos de ordem moral. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que: 1) a empresa 

requerida se abstenha de inserir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito no que tange a dívida em comento, até o término da 

presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo; 2) Proceda com o 

desbloqueio da linha telefônica 65 9 99539391 até ulterior deliberação 

deste Juízo. Para tanto INTIME-SE as parte ré para que cumpra a decisão 

até ulterior deliberação do juízo. Deixo de fixar multa por descumprimento. 

DETERMINO que seja agendada nova sessão de conciliação conforme 

pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 
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prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de julho 

de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000089-13.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR FRANCISCO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000089-13.2017.8.11.0039 EXEQUENTE: WAGNER 

RICCI DA SILVA EXECUTADO: CLAUDECIR FRANCISCO DA COSTA 

VISTOS. Cuida-se de reclamação manejada por WAGNER RICCI DA SILVA 

já qualificado nos autos em face de CLAUDECIR FRANCISCO DA COSTA 

colimando tutela de urgência para o fim de que a parte requerida deposite 

em cartório os honorários advocatícios até então não quitados. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Da Tutela de urgência. 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. Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, resta 

patente, considerando que há contrato de honorários advocatícios 

celebrado entre as partes. No que tange o requisito do perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que os honorários advocatícios tem caráter alimentar 

e, portanto a ausência de quitação gera prejuízos à parte autora. No 

tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. Assim, 

com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a Promovida LAUDECIR FRANCISCO DA COSTA deposite 

em cartório no prazo de 05 (cinco) dias os valores discutidos nos 

presentes autos até ulterior deliberação deste juízo. Intime-se a parte 

requerida para cumprir o comando judicial sob pena de multa por 

descumprimento. Deixo de fixar multa por ora. DETERMINO que seja 

agendada nova sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, 

C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. São José dos Quatro Marcos-MT, 21de julho 

de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza substituta em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-62.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BERALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 8010030-62.2017.8.11.0039 REQUERENTE: JOSE 

EDUARDO BERALDI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

Reclamação manejada por JOSE EDUARDO BERALDI em face de VIVO 

S.A., todos devidamente qualificados nos autos, colimando indenização 

por dano moral onde se formulou pedido de tutela de urgência para fins da 

retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Juntou 

documentos. É o necessário. Decido. Para a concessão da tutela de 

urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Desta maneira no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova de que a inscrição foi indevida, 

mormente por se tratar de relação consumerista. No que tange o requisito 

do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito 

cause outros gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu 

direito já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, 

concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão do nome da parte 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que tange tão somente 

as restrições realizadas por JOSE EDUARDO BERALDI no que se refere 

ao débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC e SERASA, para 

o fim específico de determinar a exclusão do nome do requerente no rol de 

inadimplentes no que tange tão somente a restrição realizada pela 

requerida JOSE EDUARDO BERALDI no prazo de 05 (cinco) dias. Deixo de 

fixar multa por descumprimento em razão do ofício que será expedido 

diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO que seja 

agendada sessão de conciliação conforme pauta do Conciliador do 

Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo 

de 15 (quinze) dias nos moldes do art. 905, C.N.G.C./MT. Proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com (no mínimo 30 (trinta) dias 

de antecedência – art. 922,C.N.G.C./MT) conforme o art. 18, § 1º do 

mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá 

contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 

9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (art. 

31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva 

de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de 

instrução e julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial (art. 20, da Lei 9.099/1995), com julgamento 

imediato da causa (art. 23, da Lei 9.099/1995). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. Cientifique à 

parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 
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sentido de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias 

antes da audiência a ser realizada consignando em seu bojo nossas 

homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-12.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000005-12.2017.8.11.0039 REQUERENTE: CASSIO 

FRANCISCO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A., SERASA S/A. Vistos, 

etc. Cuida-se de Reclamação manejada por CASSIO FRANCISCO DOS 

SANTOS em face de VIVO S.A. e SERASA S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, colimando indenização por dano moral onde se 

formulou pedido de tutela de urgência para fins da retirada do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito. Juntou documentos. É o necessário. 

Decido. Para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do 

art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da 

decisão. Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não 

se faz necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na 

desnecessidade das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no 

caso vertente não seria crível exigir da parte autora prova de que a 

inscrição foi indevida, mormente por se tratar de relação consumerista. No 

que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a 

manutenção indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de 

restrições ao crédito cause outros gravames de ordem pessoal e moral a 

este, visto que o seu direito já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos e situações vexatórias na praça, em 

decorrência da pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre 

acesso ao crédito e criando embaraços. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e 

seguintes do CPC, concedo a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR para o fim de determinar a exclusão 

do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no que 

tange tão somente as restrições realizadas por VIVO S.A. e SERASA S/A 

no que se refere ao débito discutido nos presentes autos. Oficie-se o SPC 

e SERASA, para o fim específico de determinar a exclusão do nome do 

requerente no rol de inadimplentes no que tange tão somente a restrição 

realizada pelas requeridas VIVO S.A. e SERASA S/A no prazo de 05 

(cinco) dias. Deixo de fixar multa por descumprimento em razão do ofício 

que será expedido diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação conforme pauta do 

Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010136-58.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS ELEOTERIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Numero do Processo: 8010136-58.2016.8.11.0039 EXEQUENTE: MARIA 

MARTINS ELEOTERIO EXECUTADO: DIEGO PAES Vistos. Atenta aos autos 

verifico que no projeto de sentença elaborada pela juíza leiga desta 

comarca consta inexatidão material no que diz respeito à parte dispositiva, 

pois constou dispositivo revogado. É cediço que o projeto de sentença do 

Juízo Leigo, bem como todos os seus atos, não vincula o Juiz Togado, que 

poderá alterar parcial ou totalmente, ou substitui-lo por outro e, até mesmo, 

utilizando o projeto como fundamento total ou parcial de sua decisão. 

Desta feita, verifiquei a ocorrência de erro material no projeto de sentença 

razão pela qual passo a saná-lo. Pelo exposto, corrijo, de ofício, a 

inexatidão material (art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil) para o fim 

de que onde lê-se: Pelo exposto, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 

9.099/1995, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 267, III, do Código de Processo Civil. Leia-se: Pelo exposto, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Por fim, com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos, devendo ser observadas as 

correções efetuadas supra. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

07 de julho de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza substituta em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-71.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO VIEIRA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Numero do Processo: 8010161-71.2016.8.11.0039 REQUERENTE: 

ROSILDA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: CARLOS ALBERTO VIEIRA DE 

QUEIROZ Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 07 de julho de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza substituta 

em substituição legal

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74780 Nr: 2215-72.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para Intimar a parte Exequente através de sua procuradora, para se 

manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição da 

executada, constante dos autos às fls. 150/155.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-12.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GERALDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Numero do Processo: 

1000036-12.2017.8.11.0078 REQUERENTE: ADRIANO GERALDO DE LIMA 

REQUERIDO: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA Vistos. Tendo 

em vista a justificativa apresentada pela empresa requerida e observando 

que a citação ocorreu numa sexta-feira e a audiência de conciliação, em 

uma segunda-feira, bem como considerando tratar-se de requerida com 

endereço em outro estado, deixo de decretar a revelia, por ora, devendo a 

parte requerida apresentar contestação no prazo legal, a partir da 

intimação desta decisão. Intime-se. Às providências. Sapezal/MT, 9 de 

fevereiro de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-73.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação - Sala do Juizado Especial - em 14.03.2018 às 13 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-16.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E LOCADORA OLIVEIRA SANTOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT0007684S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA IDEAL LTDA - ME (REQUERIDO)

ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação - Sala do Juizado Especial - na data de 

25.04.2018 às 13 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-55.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LIMEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT0007684S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO BELA VILA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação - Sala do Juizado Especial - na data de 

25.04.2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-09.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT0007684S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA CARVALHO 14780518253 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogada, acerca da 

Audiência de Conciliação - SALA DO JUIZADO - na data de 25.04.2018 às 

13h40min, bem como para proceder a retirada do Ofício expedido por esta 

Secretaria, no balcão da mesma.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-23.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Numero do Processo: 

1000087-23.2017.8.11.0078 REQUERENTE: JOAO PEDRO RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA - 

ME Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No presente caso, observa-se que no ID. 

10006359 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 e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. P.I.C Sapezal/MT, 9 de 

fevereiro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29654 Nr: 1881-48.2017.811.0094

 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: Raimundo Pereira Rosa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO para determinar que 

o INSS conceda o benefício de prestação continuada, em favor da 

requerente RAIMUNDO PEREIRA ROSA, no prazo de 05 (cinco) dias, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) pelo descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (Dez mil reais), 

ressalvando a possibilidade de majoração da multa em caso de 

descumprimento.Cite-se e intime-se a Autarquia Previdenciária com o 

envio dos autos à sua procuradoria. Intime-se, ainda, sua gerência 

executiva em Juara para o cumprimento da medida liminar.Intime-se o autor 

por seu advogado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24285 Nr: 718-04.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIS, SGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: francisco antonio Biolchi - 

OAB:18488

 (...) Em relação ao débito alimentar, homologo o acordo que as partes 

fizeram, no sentido de que o executado pagará a pensão devida mensal 

(31,72%) do salário mínimo vigente, mais a quantia em dinheiro faltante 

para parcelas mensais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) no total, 

corrigidas conforme o salário mínimo. A diferença citada entre o valor da 

pensão e a totalidade da parcela ficará vigente até saldar a totalidade da 

dívida que, até a presente data, perfaz um valor de R$ 9.417,79 (nove mil, 

quatrocentos e dezessete reais e setenta e nove centavos). Os valores 

supracitados serão depositados na conta acima citada (Agência 0854 op 

13 Conta Poupança 00649300-4) até o dia 15 de cada mês. Por fim, no que 

tange à visitas, aproveito ao ensejo para regulamentar, sendo que o 

executado terá direito de visitas semanais em finais de semana 

alternados, podendo buscar o menor na residência da genitora no sábado 

e devolvendo no domingo. Em relação ao período de férias, o filho 

permanecerá metade dos dias com o genitor e, a outra metade com a 

genitora, sendo que, em julho o primeiro período será da genitora e, o 

segundo período do genitor. No final de ano, o primeiro período será do 

genitor e, o segundo, da genitora e, assim, alternadamente. No dia dos 

pais o menor ficará com o genitor e, no dia das mães, com a genitora. 

Determino que a equipe multidisciplinar faça estudo psicossocial na casa 

do executado, onde o menor ficará em seu período de visita, bem como, 

determino que haja acompanhamento psicológico para que fortaleça os 

vínculos afetivos entre o genitor e o menor. Os respectivos laudos 

deverão ser encaminhados ao Ministério Público para que acompanhe em 

procedimento administrativo. Saem as partes intimadas da presente 

sentença. Após a juntada dos extratos e a manifestação das partes, 

concluso para decisão final de arquivamento. Em relação ao advogado 

dativo que apresentou a defesa, arbitro o valor de 4 URH à títulos de 

honorários. Expeça-se certidão em favor do causídico nomeado em fl. 

33/36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12020 Nr: 20-03.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda de Freitas

 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:

 Verifica-se que a parte executada manifestou concordância com os 

cálculos apresentados pela exequente às fls. 157/159, ocasião em que 

informou que o valor exequendo ultrapassa a 60 (sessenta) salários 

mínimos, assim caso a exequente não renuncie aos valores excedentes, 

será pago por precatório. Havendo concordância das partes com relação 

aos cálculos apresentados, não devem incidir juros moratórios no lapso 

temporal entre a concordância do cálculo e o efetivo pagamento do valor 

devido. Neste sentido dispõe a Súmula Vinculante nº 17, do Supremo 

Tribunal Federal: Durante o período previsto no parágrafo 1º, do artigo 

100, da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que 

nele sejam pagos. Ademais, homologo o cálculo disposto às fls. 157/159, 

dos autos. Intime-se a exequente, na pessoa de sua advogada, para que 

traga aos autos dados bancários necessários para expedição de 

Requisições de Pequeno Valor e/ou Precatórios. Outrossim, determino que 

sejam expedidas as competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV 

e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas no 

artigo 910, § 1º, do NCPC e artigo 100, § 3º, da CF/88, no importe de R$ 

61.590,36 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa reais e trinta e seis 

centavos) em favor da exequente e o valor de R$ 6.159,04 (seis mil, cento 

e cinquenta e nove reais e quatro centavos) em favor de sua 

procuradora, conforme manifestação da exequente e cálculo de fls. 

154/160. Após a expedição da competente RPV e/ou Precatório e, juntada 

aos autos as informações - nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria 

PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito dos valores 

devidos - PROCEDA à Senhora Gestora, com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados, certificando nos autos. Por ocasião da expedição de alvarás 

para levantamento do valor executado, intime-se a exequente, 

pessoalmente, para fins de conhecimento. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24262 Nr: 694-73.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Aparecido Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves de Oliveira - 

OAB:8.083/MT

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação das partes, na 

pessoa de seus advogados, para comparecer à audiência designada pelo 

Juízo Deprecado da terceira Vara da Comarca de Juara/MT, (cód. 103481) 

para inquirição de testemunha, que se realizará no dia 27/02/2018, às 

13h35, no endereço: Rua Anita Garibaldi, n° 94-W, Jardim Boa Vista, 

Juara/MT, conforme Ofício nº 18/2018, juntado aos autos às fls. 585.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25028 Nr: 285-63.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, ante a concordância da parte impugnada com os cálculos 

apresentados às fls. 98/104 pela parte impugnante/executada, JULGO 

PROCEDENTE a presente Impugnação à Execução, com fundamento no 

art. 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, reconhecendo o 

excesso de execução apresentado pela impugnada/exequente.Ademais, 

homologo o cálculo disposto às fls. 98/104, dos autos.Outrossim, 

determino que sejam expedidas as competentes Requisições de Pequeno 

Valor – RPV ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

para pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas 

no artigo 910, § 1º, do NCPC e artigo 100, § 3º, da CF/88, no importe de R$ 

16.441,78 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e 

sete centavos) em favor da exequente e o valor de R$ 1.644,18 (um mil, 

seiscentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos) em favor de sua 

procuradora, nominada à fl. 106, conforme manifestação da exequente e 

cálculo às fls. 98/104.Após a expedição da competente RPV ou Precatório 

e, juntada aos autos as informações - nos termos dos Artigos 7º e 8º da 

Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito dos 

valores devidos - PROCEDA à Senhora Gestora, com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados, certificando nos autos.CONDENO a parte exequente ao 
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pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% 

calculado sob o valor da causa (art. 85, § § 1º e 3º, do CPC) no entanto, 

haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, aplique-se o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC/15.Após o trânsito em julgado, cumpridas 

todas as determinações e nada mais sendo requerido, arquivem-se estes 

autos com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25390 Nr: 497-84.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos etc. A suspensão condicional do processo consiste em sustar-se 

a ação penal após o recebimento da denúncia, desde que o(a) acusado(a) 

preencha determinados requisitos e obedeça a certas condições durante 

o prazo prefixado, findo o qual ficará extinta a punibilidade quando não der 

causa à revogação do benefício. Posto isto e, tendo o Acusado aceito a 

proposta apresentada, fica assim, nos termos do art. 89 da Lei nº 

9.099/95, suspenso o processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o 

mesmo cumprir as condições acima impostas. Registre-se em livro próprio 

para os fins do § 4 do artigo 76 da Lei 9.099/95. Expeça-se carta 

precatória à Comarca de Vera-MT, para fiscalizar as obrigações impostas 

ao acusado. No que tange à obrigação da entrega do cimento, lembre-se 

que deverá ser realizada em favor do presídio de Porto dos Gaúchos-MT. 

Arbitro a título de honorários advocatícios ao advogado nomeado o valor 

de 07 (sete) URH´s. Dou por perdida a fiança prestada em fls. 30, que 

será usada para pagamento das custas processuais, devendo o restante 

ser transferido para conta única. Expeça-se a certidão. Após o período da 

Suspensão, abra-se vista ao MP. Após, façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23696 Nr: 341-33.2015.811.0094

 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): JOÃO ESTEVÃO KULIG - ME, João Estevão 

Kulig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de transcurso de prazo sem atendimento pela 

parte, intime-se pessoalmente a parte autora para que dê andamento no 

feito e requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Ressalta-se que deve a exequente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11190 Nr: 812-25.2010.811.0094

 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: Luzia Maria da Silva Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:MT/8.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da decisão e acórdão de fls. 102/102-verso, exaradas pelo E. TRF 

da 1ª Região, intime-se a parte requerente, para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, formular pedido administrativo junto ao INSS, acostando aos autos a 

resposto do INSS, sob pena de extinção do presente feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22839 Nr: 752-13.2014.811.0094

 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: Marlene Aparecida Genitori Delmonico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fl. 71-verso.

Intime-se a equipe multidisciplinar forense para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga aos autos nome completo e CPF dos integrantes do 

núcleo familiar da autora, identificando seu esposo.

Após, abra-se vista ao Instituto requerido, para manifestação.

Posteriormente, abra-se vista à autora.

 Após, voltem-se os autos novamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24886 Nr: 191-18.2016.811.0094

 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: Telvina Pinheiro Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Em atenção ao postulado de fls. 66/67, INTIME-SE o D. Causídico da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE aos autos, 

certidão de casamento ou cópia da escritura pública declaratória de 

reconhecimento de união estável, eis que, não consta dos autos referidos 

documentos;

II – Considerando que os herdeiros indicados na petição de fls. 66/67, se 

encontram em lugar incerto e não sabido, defiro sua citação, via edital, nos 

termos do art. 256 do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

eventual interesse na causa.

III- Decorrido o prazo retornem-se os autos novamente conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20621 Nr: 908-69.2012.811.0094

 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: Vilmar Gonçalves Borges

 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 que o requerido não se opôs ao pedido de redesignação de 

audiência (fl.124-verso), postulado pela requerente.

Considerando ainda, que consoante justificado, a requerente estava 

acompanhando sua mãe em tratamento de saúde no Estado do Paraná, 

por ocasião da realização da audiência anteriormente designada.

Acolho a justificativa apresentada pela requerente à fl. 122 e, REDESIGNO 

a audiência de instrução para o dia 10 de abril de 2018, às 14:30 horas.

Em relação às intimações das partes, e ao rol de testemunhas, cumpra-se 

o já determinado em decisão de fls. 103/105.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 21759 Nr: 1124-93.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orides Angelin Ronsoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, movida por Orides Angelin Rosoni, 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, pelos fatos 

aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, que à fl. 133, foi determinado o levantamento 

do valor devido à exequente.

Às fls. 134/137, foram expedidos alvarás de levantamento do valor 

exequendo, em favor do exequente e sua advogada.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois, bem. Compulsando os autos verifica-se que o executado efetuou o 

pagamento do valor devido ao exequente e sua patrona.

Diante do pagamento integral do débito exequendo, consoante se denota 

dos alvarás de levantamento expedidos às fls. 134/137, mister a extinção 

do presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil, aduz que a execução deve ser extinta quando a obrigação for 

satisfeita.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de Cumprimento de Sentença, movida por Orides Angelin Rosoni em face 

de Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, nos termos do art. 924, II, e 

925 ambos do Código de Processo Civil.

Após, o trânsito em julgado, remetam-se ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Intimem-se, expeça o necessário.

 Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23115 Nr: 8-81.2015.811.0094

 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: Raine Silveira Hermes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Verifica-se da Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento de 

União Estável, que a de “cujus” e o conjugue supérstite, tiveram uma filha, 

assim sendo, CITE-SE pessoalmente a herdeira Claudia Hermes Richartz, 

residente na Av. Comendador José Pedro Dias, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste quanto ao pleito de habilitação no polo passivo 

da presente lide, nos termos do art. 690, parágrafo único, do NCPC;

 II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da herdeira, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27696 Nr: 797-12.2017.811.0094

 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: Mauri Angelo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Carvalho Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos: a) a 

resolução do incidente de falsidade narrado pelo requerido; b) os 

pressupostos caracterizadores da proteção possessória pleiteada pelo 

autor. Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem, caso requeiram a 

produção de prova oral em audiência, o rol de testemunhas que irão depor 

em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, contendo os requisitos do Art. 450 do 

CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC.Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas 

será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, 

sendo que 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. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.Por fim, 

a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for 

qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Uma vez 

ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem manifestação 

das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22264 Nr: 343-37.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sedney Mascarello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lavoura Comercial Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gérson Luís Werner - OAB:6298-A/MT, Marcos 

Levi Bervig - OAB:MT/6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mendes Neitzke - 

OAB:MT/8.234

 Vistos, etc.

Considerando que já houve o trânsito em julgado da decisão do Tribunal ad 

quem, bem como as partes já foram intimadas do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, translade cópias da sentença extintiva dos presentes 

embargos à execução, bem como do acórdão que a manteve aos autos 

principais de execução e arquive-se, procedendo às baixas necessárias.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22142 Nr: 252-44.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lavoura Comercial Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedney Mascarello, Agroculturas Com. e 

Repres. de Insumos Agrícolas Ltda - ME, Guilherme Santos Lessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mendes Neitzke - 

OAB:MT/8.234, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gérson Luís Werner - OAB:6298-A/MT

 Vistos, etc.

Preliminarmente oficie-se a Empresa AMAGGI do Município de Ipiranga do 

Norte/MT para que informe no prazo de 10 (dez) dias a quantidade de soja 

que foi transferida pela empresa Wige Agromercantil Ltda a pedido da 

empresa Lavoura Comercial Agrícola Ltda, bem como a quantidade de soja 

que encontra depositada nesta empresa em favor de Lavoura Comercial 

Agrícola Ltda.

 Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 10 (dez) 

dias e, após, com a resposta, conclusos para decisão.

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11348 Nr: 99-16.2011.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Madeiras Canoinhas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:126.504 OAB/SP

 “Ex positis”, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 550, § 

5º, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de condenar o Banco Bradesco S/A a prestar 

contas em 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que 

o requerente apresentar, observando o lapso temporal pugnado na 

exordial, até a data em que a presente demanda fora proposta, devendo 

as contas serem apresentadas de forma mercantil, com a apresentação 

de cópia do contrato de abertura de conta, suas renovações ou 

atualizações, além de eventuais contratos de empréstimos ou 

financiamentos firmados entre as partes e extratos bancários 

detalhados.4.Providências FinaisCondeno o requerido no pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, corrigidos desde o ajuizamento, ficando bem entendido 

que: “Na primeira fase da prestação de contas, a sentença condenará o 

vencido ao pagamento de honorários de advogado, conforme considere a 

ação procedente ou improcedente (RJTJSP 9/228); na segunda fase, essa 

condenação dependerá da conduta das partes” (JTA 94/59).Após o 

transito em julgado da presente sentença, INTIME-SE o requerido, para 

apresentar as contas em 15 (quinze) dias. Se não exibi-las, dê-se vista 

para que o requerente apresentar as suas, no mesmo prazo (CPC, art. 

550, § 6º). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22403 Nr: 448-14.2014.811.0094

 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: Rubens Pacola - ME, Rubens Pacola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - 

REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - 

OAB:5802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Rubens 

Pacola-Me, para fins de CONFIRMAR a decisão interlocutória de fls. 52/55 

e, assim, DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito litigado nestes autos, 

inerente a fatura com valor R$15.134,69 (quinze mil cento e trinta e quatro 

reais e trinta e nove centavos), com vencimento em 28/05/2014, inerente 

ao mês 05/2014 (fls. 40), via de consequência, RECONHEÇO a 

INEXIGIBILIDADE de referida cobrança, para que a requerida 

ABSTENHA-SE de promover a interrupção dos serviços de energia 

elétrica da Unidade Consumidora 9166882 com base na fatura por ora 

declarada inexistente/inexigível. Por consequência, DECLARO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/15.2.Disposições finaisConsiderando que o requerido foi vencido, na 

esteira do disposto no art. 85 §2º, do CPC/15, CONDENO o requerido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.PRECLUSA a via 

recursal, não havendo requerimentos pendentes de apreciação, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2247 Nr: 90-64.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria Esteves Torres, Sílvio Cesar 

Soares Torres, Dário Lourenço de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda à Secretaria para expedição das Cartas Precatórias nos moldes 

exigidos pela CNGC/MT, considerando que a matéria ventilada se trata de 

mero trâmite administrativo.

 Assim, para simplificar, expeça-se as guias e intime a parte exequente 

para que as retire e as distribua no juízo do Estado do Paraná, devendo a 

parte requerente comprovar nestes autos sua distribuição e pagamento 

naquele juízo da respectiva carta.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11940 Nr: 675-09.2011.811.0094

 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): Campos & Marin Ltda, Clodoaldo José de Lima 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 o redirecionamento da presente execução em desfavor do(s) sócio(s) 

CLODOALDO JOSÉ DE LIMA CAMPOS, CPF: 140.021.118-04 e HEITOR 

ASSIS MARIN, CPF 306.965.258-10. Promova-se a inclusão do(s) sócio(s) 

supracitado(s) no polo passivo da execução, retificando-se a capa dos 

autos.Após, cite-se o(s) todo(s) executado(s) nos endereços indicados 

pela parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora. O(s) executado(s) poderão oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, se quiser, contados da intimação da penhora. No que 

tange ao pedido de bloqueio antes da citação indefiro. Em que pese à 

temática jurídica entendida pela Exequente quanto ao teor do artigo 854 do 

CPC/15, tenho que a penhora online não deve ser realizada anteriormente 

à citação. Tampouco o artigo citado traz tal regramento.O artigo 854 do 

CPC/15 traz que: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou 

em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar 

ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.”Nesse sentido, vê-se que 

a ciência prévia citada no artigo diz respeito à penhora e, não, à citação. 

(...)1Destarte, indefiro o pedido de realização da penhora online anterior à 

citação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1734 Nr: 144-30.2005.811.0094

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470/MT, Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme se denota em fl. 186-v, bem como em pesquisa realizada nesta 

data, a r. Carta Precatória distribuída pela parte exequente ainda pende de 

pagamento de diligências no juízo deprecado para seu cumprimento.

 Nesse sentido, intime-se a parte exequente para que comprove no prazo 

de 10 (dez) dias que deu o devido andamento na Carta Precatória citada, 

sob pena de extinção do presente processo por abandono.

Após, ultrapassado o prazo, com ou sem resposta, conclusos para 

decisão.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26527 Nr: 76-60.2017.811.0094

 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: Claudino Martarelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:MT/6697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos controvertidos: a) a 

obrigação de fazer pleiteada na exordial; b) os pressupostos 

caracterizadores da reparação civil a título de danos materiais e 

morais.Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, e para apresentarem, caso requeiram 

a produção de prova oral em audiência, o rol de testemunhas que irão 

depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, contendo os requisitos do Art. 

450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus 

probatório do Art. 373 do CPC.Consigne-se que em relação à intimação de 

testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, sendo que 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. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.Por fim, 

a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for 

qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Uma vez 

ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem manifestação 

das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23446 Nr: 194-07.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:SP/248.505, José Martins - OAB:SP/84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de transcurso de prazo sem atendimento pela 

parte, intime-se pessoalmente a parte autora para que dê andamento no 

feito e requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Ressalta-se que deve a exequente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26000 Nr: 934-28.2016.811.0094

 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: Amasses Leandro Beutler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado por Amasses Leandro Beutler em face do Município de 

Tabaporã/MT, nos autos da presente demanda, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO.4.Providências 

FinaisCondeno o requerente em custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento), a ser calculado com base no valor da causa, na 

forma do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.Uma vez preclusa a fase recursal, 

não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já 

autorizado o arquivamento do feito, com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20850 Nr: 213-81.2013.811.0094

 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): Francisco Assis Dias de Freitas

 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:

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de 

Tabaporã/MT.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 A Exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento integral do 

débito, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.

Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes. Após, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28098 Nr: 1027-54.2017.811.0094

 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: HELENA DONZELLI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário.Visando 

corroborar a prova documental com a prova testemunhal, DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de abril de 2018, 

às 13:30 horas.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções 

legais que dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e para apresentarem o 

rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Por fim, deve-se lembrar de que em 

relação à intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 

do CPC, cabendo 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, sendo que 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.Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua 

inquirição.Por fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for 

frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, por fim, testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 

454 do CPC. Cite-se o requerido com remessa dos autos, conforme 
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convenio com o TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10769 Nr: 395-72.2010.811.0094

 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): Orlando Barbosa do Prado, Orlando Barbosa 

do Prado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial, intime-se o apelado via Edital. 

Ultrapassado o prazo com ou sem resposta, remeta-se os autos ao 

Tribunal competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20520 Nr: 806-47.2012.811.0094

 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): Ana Maria de Araujo

 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:

 Nos termos do enunciado 210 da Súmula do TFR, "Na execução fiscal, 

não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a 

citação editalícia". Apenas é possível realizar a citação por edital na 

execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Exaurir todas as tentativas não equivale a determinar que o 

oficial de justiça vá ao endereço fiscal do executado várias vezes. Basta 

uma única tentativa, sendo suficiente a certidão que ateste não ter sido o 

executado localizado no seu domicilio fiscal. (STJ, lª Turma, AgRg no 

AREsp 206.770/RS, ReI. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.11.2012. Dle 

22.11.2012.) Se, feita a citação por via postal e, depois, por oficial de 

justiça, mas não localizado o executado no seu domicílio, já se viabiliza a 

citação por edital. Destrate, tendo e vista que já ouve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir edital de citação, observando-se as 

determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o prazo 

de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao exequente 

para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21019 Nr: 378-31.2013.811.0094

 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): Orlando Bontempo

 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:

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de 

Tabaporã/MT.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 A Exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento integral do 

débito, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.

Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes. Após, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21226 Nr: 592-22.2013.811.0094

 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): Sebastião José Paiva da Silva

 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:

 Nos termos do enunciado 210 da Súmula do TFR, "Na execução fiscal, 

não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a 

citação editalícia". Apenas é possível realizar a citação por edital na 

execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Exaurir todas as tentativas não equivale a determinar que o 

oficial de justiça vá ao endereço fiscal do executado várias vezes. Basta 

uma única tentativa, sendo suficiente a certidão que ateste não ter sido o 

executado localizado no seu domicilio fiscal. (STJ, lª Turma, AgRg no 

AREsp 206.770/RS, ReI. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.11.2012. Dle 

22.11.2012.) Se, feita a citação por via postal e, depois, por oficial de 

justiça, mas não localizado o executado no seu domicílio, já se viabiliza a 

citação por edital. Destrate, tendo e vista que já ouve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir edital de citação, observando-se as 

determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o prazo 

de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao exequente 

para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.

 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:

 Visando corroborar a prova documental com a prova testemunhal, 

DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de 
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abril de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas 

as exceções legais que dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e para 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 

10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, 

contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica 

instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. Por fim, deve-se 

lembrar de que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, sendo que 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. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por fim, a testemunha 

somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso 

de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela 

parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público 

ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, por fim, testemunha houver sido 

arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou for qualquer 

daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Cite-se o requerido com 

remessa dos autos, conforme convenio com o TJMT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22758 Nr: 699-32.2014.811.0094

 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: IdMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para fins de DECRETAR o DIVÓRCIO de 

IVANDIRA DE MOURA OLIVEIRA e JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, com fundamento no artigo 

226, § 6º da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, devendo a requerente voltar a usar o nome de 

solteira IVANDIRA DE MOURA.Isento de custas e honorários, 

considerando a gratuidade da Justiça.Fixo à título de honorários aos 

advogados dativos nomeados, Dr. Geraldino Viana da Silva e Dr. Magaiver 

Baesso dos Santos o valor de 5 URH cada, devendo-se expedir a 

certidões honorárias. Uma vez preclusa a via recursal, expeça-se o 

mandado para a averbação do divórcio no Registro Civil das Pessoas 

Naturais de 09. Por fim, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

arquivem-se estes autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25703 Nr: 725-59.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cardoso & Nobrega Ltda - Me, Percival 

Cardoso Nóbrega, José Carlos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o que foi requerido pelo Exequente. Após ultrapassado o prazo de 

120 (cento e vinte) dias, vistas à exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20646 Nr: 10-22.2013.811.0094

 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): Ademir Martins

 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:

 Nos termos do enunciado 210 da Súmula do TFR, "Na execução fiscal, 

não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a 

citação editalícia". Apenas é possível realizar a citação por edital na 

execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Exaurir todas as tentativas não equivale a determinar que o 

oficial de justiça vá ao endereço fiscal do executado várias vezes. Basta 

uma única tentativa, sendo suficiente a certidão que ateste não ter sido o 

executado localizado no seu domicilio fiscal. (STJ, lª Turma, AgRg no 

AREsp 206.770/RS, ReI. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.11.2012. Dle 

22.11.2012.) Se, feita a citação por via postal e, depois, por oficial de 

justiça, mas não localizado o executado no seu domicílio, já se viabiliza a 

citação por edital. Destrate, tendo e vista que já ouve o esgotamento das 

tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido realizado pelo 

Exequente, devendo-se expedir edital de citação, observando-se as 

determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o prazo 

de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao exequente 

para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8167 Nr: 416-53.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pajé Comércio de Madeiras Ltda - ME, 

Hildebrando José Pais dos Santos, Vinicius Tiago Pais Simão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 Vistos, etc.

Defiro o que foi requerido pelo Exequente. Após ultrapassado o prazo de 

120 (cento e vinte) dias, vistas à exequente.

Renove a capa dos autos, considerando seu péssimo estado de 

conservação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25415 Nr: 511-68.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamplona Comércio de Imóveis e Materiais de 

Construção Ltda - EPP, Luciano Souza Fales, Elenice Donizete Ribeiro de 

Paula, Paulo Cezar de Paula, Bruno Tavares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:21.250-O, 

Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 Vistos, etc.No que tange ao bem dado como garantia da execução, 

determino a emissão do mandado de penhora, avaliação, intimação e 

registro. Deve-se lembrar que, por se tratar de bem imóvel, deve haver a 

intimação do cônjuge do executado (caso seja casado). Ainda, atente-se 
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que o cumprimento do mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT. De outra 

sorte, foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s) não 

encontrados, sendo que, segundo informações, está em lugar incerto. De 

acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 256, II, do CPC, a 

citação por edital será realizada, na execução fiscal, somente após o 

esgotamento de todos os meios possíveis para localização do executado.

(...).Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada pela 

parte exequente, determino seja realizada busca de endereços via 

BACENJUD com a consequente expedição de citação nos endereços 

alavancados. Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) 

seja(m) o(s) mesmo(s), determino a citação via edital. Após, ultrapassado 

todas essas etapas, vistas ao Exequente. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6071 Nr: 1067-56.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Borchardt & Cia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5.453/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENÇÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino o ARQUIVAMENTO 

do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vistas à Fazenda Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20626 Nr: 914-76.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º Ofício Extrajudicial de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

No que tange ao bem dado como garantia da execução, determino a 

emissão do mandado de penhora, avaliação, intimação e registro.

 Deve-se lembrar que, por se tratar de bem imóvel, deve haver a intimação 

do cônjuge do executado (caso seja casado).

 Ainda, atente-se que o cumprimento do mandado deverá ocorrer 

independente de adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão 

l iminar exarada no Mandado de Segurança de nº 

1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi suspensa por decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos de Suspensão de Segurança nº 

2899-MT(2017/0159664-5), bem como disposição expressa do artigo 649, 

§7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Após, vistas à exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22159 Nr: 266-28.2014.811.0094

 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): Parlac - Laminados e Compensados Ltda - EPP, 

Paulo Cezar de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUCK E BERNARDES - 

OAB:317, Jonas J. F. Bernardes - OAB:8.247-B, Manoela de São 

José Ramos - OAB:21.250-O, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, 

Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 Vistos, etc.

No que tange ao bem dado como garantia da execução, determino a 

emissão do mandado de penhora, avaliação, intimação e registro.

 Deve-se lembrar que, por se tratar de bem imóvel, deve haver a intimação 

do cônjuge do executado (caso seja casado).

 Ainda, atente-se que o cumprimento do mandado deverá ocorrer 

independente de adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão 

l iminar exarada no Mandado de Segurança de nº 

1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi suspensa por decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos de Suspensão de Segurança nº 

2899-MT(2017/0159664-5), bem como disposição expressa do artigo 649, 

§7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Após, vistas à exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 001/2017/DF

O Excelentíssimo Senhor Fabio Petengill, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tapurah/MT, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça, nos autos de Pedido de Abertura de Processo Seletivo n. 

29/2017- CIA n. 0030068-57.2017.811.0000, que tornou nulo o processo 

seletivo de estagiários de NÍVEL SUPERIOR, cuja prova do certame foi 

realizada no dia 9 de julho de 2017;

CONSIDERANDO que na mesma decisão foi autorizada abertura de novo 

processo seletivo nesta Comarca, com o objetivo de oportunizar o estágio 

de estudantes de nível superior, aliado a necessidade de auxílio na 

prestação jurisdicional;

 1. Torna público a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiário de NÍVEL SUPERIOR na Comarca de Tapurah.

 2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

 3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Tapurah/MT, situado na Av. Rio de Janeiro, 223, centro, no período 

compreendido no período de 15.12.2017 a 16.02.2018, no horário das 13h 

às 19h, com data prevista para realização da prova para o dia 18 de 

fevereiro de 2018.

 4. As vagas serão preenchidas conforme a Portaria n. 668/2015/PRES, de 

06/11/2015, de disponibilizou 3 (três) vagas de estágio de nível superior, 

que serão preenchidas de acordo com a necessidade da Comarca, 

permanecendo os classificados na ordem do cadastro de reserva.

Parágrafo Único – Prioritariamente, as vagas serão destinadas para 

acadêmicos dos cursos de direito, no Gabinete do Juiz e na Secretaria da 

Vara Única; Administração de Empresas e Gestão Pública, na Central de 

Administração e Central de Arrecadação, e Ciências Contábeis na Central 

de Distribuição e Contadoria.

 5. O Processo Seletivo será composto de prova objetiva contendo vinte 

(40) questões de múltipla escolha, tendo cada uma quatro (4) alternativas, 

das quais apenas uma será considerada correta.

5.1 Novo Edital confirmará a data da prova, horário e local, devendo o 

candidato comparecer ao local designado para a realização das provas 

com antecedência de uma hora em relação ao horário determinado para o 

início das provas.

 6. Poderão concorrer às vagas para nível superior os estudantes dos 

cursos de Direito, Administração de Empresas, Gestão Pública, Ciências 

Contábeis, Pedagogia, Letras e Tecnologia da Informação, com distinção 

dos conteúdos, sendo uma prova para os candidatos às vagas de estágio 

no curso de Direito, e outra prova para as vagas das demais áreas de 

conhecimentos aqui mencionadas.

 Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP e Resolução n. 008/2011/PRES/TP, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital.

 Tapurah-MT, 13 de dezembro 2017.

Fabio Petengill

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47892 Nr: 510-75.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANDRÉ GOMES, ANDRE MAURICIO 

GOMES, Janderson Daniel Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B, Felipe Augusto Stuker - OAB:MT0015536B, Mizael de 

Souza - OAB:MT/16842

 Considerando que decorreu o prazo sem a devolução dos autos em 

secretaria, impulsiono-os novamente promover a intimação do douto 

procurador Dr. PERSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12.295, para no prazo de 

3 dias proceder a devolução do feito em secretaria, nos termos do art. 431 

da CNGC, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa as penas e art. 234, §2°, com a consequente formalização do 

procedimento de busca e apreensão de autos.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55421 Nr: 419-54.2015.811.0085

 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: NELSO MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, JOÃO BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bianchin - 

OAB:11102 MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16691/A

 Certifico e dou fé, ante a certidão de fls. 51-v, que passo a INTIMAR a 

parte AUTORA para que junte aos autos o comprovante de pagamento 

das custas e taxas judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 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:13.779-B, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 Certifico e dou fé que embora informado na petição de fl. 50 a juntada de 

procuração a mesma não aportou aos autos, motivo pelo qual INTIMO O 

ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA acerca desta certidão, para 

querendo apresentar procuração ou manifestar-se no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39068 Nr: 177-37.2011.811.0085

 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: GESSI DE FREITAS MAGGIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para INTIMAR A 

PARTE AUTORA do retorno da Segunda Instância, para querendo 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52259 Nr: 942-37.2013.811.0085

 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: MADALENA RODRIGUES DA ROCHA

 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:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para INTIMAR A 

PARTE AUTORA do retorno da Segunda Instância, para querendo 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54788 Nr: 52-30.2015.811.0085

 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: TEREZINHA KAPPES DURANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para INTIMAR A 

PARTE AUTORA do retorno da Segunda Instância, para querendo 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60401 Nr: 131-38.2017.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA, ADRIANO DAMBROS 

DA SILVA, BRANDINA DA SILVA, ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

PARTE REQUERENTE, acerca da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA de 

fls. 50-51, parcialmente negativa de localização dos requeridos, Adriano 

Dambros da Silva e Brandina da Silva, para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias.

CERTIFICO ainda, que nesta oportunidade passo a INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, acerca da diligência remanescente cotada pelo Oficial de 

justiça às fls. 50, no valor de R$ 157,50 (cento e cinquenta e sete reais e 

cinquenta centavos). O referido valor deverá ser recolhido mediante guia 

judicial e o envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a 

respectiva identificação dos autos.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019815/2/2018 Página 541 de 547



Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 03/2018

 Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO as disposições contidas na Instrução Normativa nº 

02/2014-PRES, a qual regulamente os critérios para substituição de cargo 

em comissão e de função comissionada no Poder Judiciário.

 CONSIDERANDO a necessidade de regularização das substituições, 

realizadas nesta comarca;

 RESOLVE:

 I - DESIGNAR a servidora JHONATAN CORREIA MOTTA, Técnico 

Judiciário, Gestor Administrativo III, matricula 32774, para exercer o cargo 

de Gestor Geral em substituição ao titular Amarilton Rodrigues da Cruz, 

analista Judiciário, matricula 23816, durante o afastamento do mesmo em 

razão gozo de férias deferidas no período de 15.02.2018 16.03.2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de 

Cadastro e Informação e ao Departamento de Pagamento Pessoal.

 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Bela da Ssª Trindade/MT, 2 de fevereiro de 2018.

 Elmo Lamoia de Moraes

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51237 Nr: 1068-48.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abdia de Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerida para 

ciência da Sentença de Pronúncia proferida em 08/01/2018, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Sentença

Dados do Processo:

Processo: 1068-48.2012.811.0077 Código: 51237 Vlr Causa: 0,00 Tipo: 

Crime Espécie: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo: ABDIA DE OLIVEIRA LEITE

Advogado do Réu: ALINOR SENA RODRIGUES, OAB/MT 11.453-A

P R O N Ú N C I A.

Vistos, etc. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de ABDIA DE OLIVEIRA LEITE, qualificado nos autos, 

sob a acusação de ter cometido o crime previsto no artigo 121, §2º, II, c.c 

art. 14, II, ambos do Código Penal. Narra na Denúncia que: "No dia 13 de 

abril de 2012, por volta das 20h00min, na Praça Central deste Município e 

comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado ABDIA DE 

OLIVEIRA LEITE, agindo com animus necandi, utilizando de uma faca, 

desferiu um golpe de faca contra a vítima Jacques Profeta Santos, 

causando-lhe lesões corporais as quais somente não foram a causa 

efetiva de sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. 

Segundo apurado, a vítima estava na praça central desta cidade, cuidando 

de seu filho de 01 (um) ano de idade, o qual encontrava-se em um 

carrinho de bebê, quando o acusado aproximou-se e tentou segurar a 

criança no colo. Infere-se que a vítima, diante do visível estado de 

embriaguez em que o acusado se encontrava, desautorizou tal atitude, 

entretanto, diante da relutância de ABDIA em tomar o infante em seus 

braços, Jaques obstou o acusado com um empurrão, fato que causou 

uma desinteligência entre ambos. Infere-se que, na sequência, a vítima 

deslocou-se até sua residência onde deixou o infante, retornando, logo em 

seguida, para a praça central, onde novamente deparou com o acusado 

ABDIAS DE OLIVEIRA LEITE. Nesse momento, motivado pelo sentimento de 

vingança, o acusado desferiu um golpe de arma branca contra a vítima, 

causando-lhe lesões corporais graves descritas no laudo de fls. 37/39. 

Contudo, o resultado morte não se consumou em virtude da vítima ter sido 

prontamente socorrida por terceiros e recebido socorro médico. A 

qualificadora do motivo fútil restou caracterizada em razão do acusado ter 

tentado ceifar a vida da vítima somente porque esta não lhe autorizou a 

pegar seu filho no colo." A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2013 

(fls. 80). O acusado foi citado (fls. 86), sendo apresentada a resposta à 

acusação às fls. 87v. Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima 

Jacques Profeta Santos, as testemunhas Amilton Chagas de Araújo Filho, 

Pablo Albuquerque da Silva, Mizael Leite Ramos, Fernanda Aparecida de 

Albuquerque, Walter da Costa Marques e realizado o interrogatório do réu. 

Em alegações finais sob a forma de memoriais, o Ministério Público se 

manifesta no sentido de que seja o acusado pronunciado na forma 

preconizada na exordial acusatória. Em alegações finais às fls. 272/280, a 

Defensoria Pública arguiu a nulidade do laudo de exame de corpo de delito 

e mapa topográfico assinado por apenas um médico; e requer a 

impronúncia do acusado, com fundamento no art. 414 do CPP ou, 

subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio 

para lesão corporal leve, com fundamento no art. 419 do CPP. É o relatório. 

Decido. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. 

Argui a defesa a nulidade do laudo de exame de corpo de delito e do mapa 

topográfico de fls. 37/42, sustentando que foi subscrito por apenas um 

perito, o que não pode prevalecer. O fato de o laudo pericial ter sido 

subscrito por um único perito constitui mera irregularidade, incapaz de 

inutilizar tal meios de prova. Ora, a doutrina é incisiva ao afirmar que 

meandros técnicos não podem prejudicar a efetividade da prestação 

jurisdicional, sob pena de infringir os Princípios da Economia e da 

Celeridade Processual. Assim, só se pode invalidar um ato processual, 

pela desobediência às formalidades estabelecidas na lei, quando se 

verifica que o próprio objetivo pelo qual a forma foi criada restou 

comprometido. No presente caso, a irregularidade não acarretou qualquer 

prejuízo para a acusação ou para a defesa, já que, em nenhum momento, 

as conclusões dos laudos foram colocadas em dúvida. As referidas 

provas técnicas são, portanto, aptas a integrar o conjunto probatório. A 

jurisprudência – e a lei (art. 159 do CPP) – é firme no sentido de que o fato 

de apenas 01 (um) perito oficial assinar o laudo não implica no descarte do 

trabalho realizado. O Doutor André Bringsken, subscritor do exame de 

corpo de delito (fls. 42) é médico inscrito no Conselho Regional de 

Medicina deste Estado sob o número 2.018, sendo, portanto, perito oficial, 

tanto que foi nomeado pela Autoridade Policial para desempenhar a função 

de perito. E, como se sabe, o art. 159, §2º, do CPP exige apenas que 

peritos não oficiais prestem tal compromisso. Acerca da possibilidade de 

aproveitamento do exame de corpo de delito subscrito por apenas um 

perito, já decidiram os tribunais pátrios: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - 

LESÃO CORPORAL -MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO - 

RÉU HIPOSSUFICIENTE - ISENÇÃO DE CUSTAS CONCEDIDA. - O fato de 

um único perito ter subscrevido o Auto de Corpo de Delito é mera 

irregularidade, incapaz de inutilizar tal meio de prova. (...) (TJMG - 

Apelação Criminal 1.0451.07.007449-2/001, Relator(a): Des.(a) Cássio 

Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2012, publicação da 

súmula em 03/02/2012). Assim, rejeito a preliminar de nulidade. MÉRITO. No 

caso presente, o acusado deve ser pronunciado para ser submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes no feito os 

mínimos pressupostos para a pronúncia, constantes do art. 413 do Código 

de Processo Penal. A materialidade é incontroversa, já que vem 

respaldada pelo acervo probatório coligido nos autos, como o exame de 

corpo de delito às fls. 37/42 e laudo médico de internação de fls. 229/247, 

bem como depoimentos da vítima e testemunhas, tanto em fase policial 

quanto em fase judicial. Quanto à autoria, o magistrado deve se limitar a 

expor na decisão de pronúncia tão somente seus indícios, cabendo ao 

Conselho de Sentença determinar se o réu é culpado ou não do delito a ele 

imputado, sob pena do juiz singular invadir a competência do Tribunal do 

Júri, já que apenas de forma excepcional devem ser julgados 

monocraticamente os crimes dolosos contra a vida. No presente caso, são 

fortes os indícios de autoria do crime imputado ao réu Abdia de Oliveira 

Leite, principalmente em razão da confissão do acusado e dos 

depoimentos das testemunhas, que apontam para o envolvimento do réu 
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na prática delituosa que somente não ceifou a vida da vítima Jacques 

Profeta Santos por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Aliás, 

neste ponto, entendo que não é possível se proceder à desclassificação 

requerida pela defesa, porquanto a natureza e o local da lesão (lesão 

pérfuro-cortante atingindo o fígado e o estômago) deixa dúvidas quanto à 

possibilidade de ação com vontade de matar (animus necandi). Além 

disso, embora o réu afirme que sempre pretendeu dar apenas um golpe, a 

vítima afirma que este pretendia dar outro golpe e foi impedido por terceiro, 

de forma que as teses da legítima defesa e da vontade de apenas lesionar 

devem ser decididas pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido é a 

jurisprudência: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO 

QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS - 

PRONÚNCIA - DESPRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORAS - MANUTENÇÃO. Basta, para a 

pronúncia, a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua 

autoria. A absolvição sumária por legítima defesa, em sede de pronúncia, 

necessita da existência de provas estremes de dúvidas, o que não se 

verifica no presente caso, impondo-se a manutenção da pronúncia. As 

qualificadoras somente devem ser afastadas da apreciação dos Jurados, 

quando manifestamente improcedentes, posto que são eles os juízes 

naturais para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. (TJMG - Rec 

em Sentido Estrito 1.0073.13.004916-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza 

de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/12/2017, publicação 

da súmula em 19/12/2017). O fato de o perito, às fls. 42, ter indicado no 

Exame Complementar do Auto de Exame de Corpo de Delito que "não 

houve perigo de vida" não afasta a competência do Tribunal do Júri, 

porquanto o que se quis dizer ali é que após o tratamento médico recebido 

não há mais perigo de morte da vítima; e não significa que logo após a 

consumação do crime não havia perigo de vida, como pretende fazer crer 

a defesa. Com relação à qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do 

Código Penal), deve ser pronunciado o réu, para apreciação pelo 

Conselho de Sentença, visto que do depoimento das testemunhas 

verifica-se a possibilidade de que o crime tenha ocorrido em razão do fato 

de a vítima não ter deixado o réu pegar seu filho no colo, o que 

caracteriza, em tese, motivo fútil. Pelo expendido, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para, com fundamento no art. 413 do Código de Processo 

Penal, pronunciar Abdia de Oliveira Leite, já qualificado nos autos, por 

infração ao artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para 

que se submeta a julgamento ao Tribunal do Júri desta Comarca. Intime-se 

o Ministério Público. Intime-se pessoalmente o réu. No ato da intimação da 

presente sentença, deverá ser indagando ao acusado se deseja recorrer, 

o que será feito mediante termo, a teor art. 1.421 e ser parágrafo único da 

CNGCGJ/MT. Considerando a suspensão das atividades do Núcleo da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio como advogado dativo do réu o 

Dr. Alinor Sena Rodrigues, OAB/MT 11.453-A, que deverá ser intimado 

desta decisão. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 08 de janeiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz Substituto

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 008/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO a Portaria n.º 88/2018--DRH a qual concedeu a 

servidora DORACY SOARES DA SILVA, matrícula 4029, movimentação 

interna para exercício em função de confiança na Comarca de Vera MT.

 RESOLVE:

Art. 3º - Designar, a Sra. DORACY SOARES DA SILVA, Técnica Judiciária, 

matrícula 4029, para exercer o cargo de Gestora Geral, da Comarca de 

Vera - MT, a partir da publicação desta, até ulterior deliberação.

Art. 4º - Publique-se, cumpra-se encaminhando cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Vera-MT, 09 de fevereiro de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE VERA

 PORTARIA Nº. 007/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 Considerando o Pedido da servidora Leozina Irene de Andrade;

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a portaria n. 07/2016 , a qual designada a servidora 

LEOZINA IRENE DE ANDRADE, Técnica Judiciária, matrícula 2768, como 

Gestora Administrativa 3, a partir da publicação desta.

 Art. 2º - Designar a servidora ILDA JÚLIA SANTOS DE BRITO, Técnica 

Judiciária, matrícula 3707, para exercer o cargo de Gestora Administrativa 

3 da Comarca de Vera MT, a partir da publicação desta, até ulterior 

deliberação.

 Art. 3º - Remeta-se cópia à Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Publique-se.

 Vera-MT, 08 de fevereiro de 2018

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 09/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO a Portaria n.º 88/2018--DRH a qual concedeu a 

servidora DORACY SOARES DA SILVA, matrícula 4029, Movimentação 

Interna para exercer a função de confiança de Gestora Geral na Comarca 

de Vera MT.

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria n. 063/2016, que designou a servidora MIRIAN 

TIBOLA FIORAVANÇO, matrícula 26030, Distribuidora para exercer o 

cargo de Gestora Geral na Comarca de Vera - MT, a partir da publicação 

desta.

 Art. 2º - Publique-se, cumpra-se encaminhando cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Vera-MT, 09 de fevereiro de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 007/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 Considerando o Pedido da servidora Leozina Irene de Andrade;

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a portaria n. 07/2016 , a qual designada a servidora 

LEOZINA IRENE DE ANDRADE, Técnica Judiciária, matrícula 2768, como 

Gestora Administrativa 3, a partir da publicação desta.

 Art. 2º - Designar a servidora ILDA JÚLIA SANTOS DE BRITO, Técnica 

Judiciária, matrícula 3707, para exercer o cargo de Gestora Administrativa 

3 da Comarca de Vera MT, a partir da publicação desta, até ulterior 

deliberação.

 Art. 3º - Remeta-se cópia à Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Publique-se.

 Vera-MT, 08 de fevereiro de 2018

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117886 Nr: 1986-98.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919

 Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Inicialmente, DEFIRO a juntada de cópia da denúncia aos autos, pugnada 
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pelo Ministério Público.

Uma vez que ausente o advogado constituído pelo réu, com fundamento 

no artigo 265, §2º, do CPP, NOMEIO, como defensor substituto, o Dr. 

Roberto de Oliveira, exclusivamente para este ato, devendo ser expedida 

em seu favor certidão de crédito para recebimento dos honorários, os 

quais arbitro, com fundamento na tabela da OAB/MT e na CNGC/TJMT, em 

1,5 URH, a serem suportados pelo denunciado, que não é assistido pela 

Defensoria Pública.

EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do advogado nomeado, para fins 

de cobrança.

OFICIE-SE a OAB/MT a cerca da ausência do advogado contratado, a fim 

que seja apurado eventual falta funcional.

 No mais, considerando que a finalidade deste ato foi cumprida, devolva a 

respectiva Carta Precatória ao juízo de origem, grafando as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h57min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Priscila Demoner Plaster, Assessora de 

Gabinete I, que digitei o presente termo.

Vera-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118159 Nr: 2102-07.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA GARCIA SILVEIRA - 

OAB:214.665

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Uma vez que ausente o advogado constituído pelo réu, com fundamento 

no artigo 265, §2º, do CPP, NOMEIO, como defensor substituto, o Dr. 

Silvano Francisco de Oliveira, exclusivamente para este ato, devendo ser 

expedida em seu favor certidão de crédito para recebimento dos 

honorários, os quais arbitro, com fundamento na tabela da OAB/MT e na 

CNGC/TJMT, em 1,5 URH, a serem suportados pelo denunciado, que não é 

assistido pela Defensoria Pública.

EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do advogado nomeado, para fins 

de cobrança.

OFICIE-SE a OAB/SP a cerca da ausência do advogado contratado, a fim 

que seja apurado eventual falta funcional.

 No mais, considerando que a finalidade deste ato foi cumprida, devolva a 

respectiva Carta Precatória ao juízo de origem, grafando as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h22min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Priscila Demoner Plaster, Assessora de 

Gabinete I, que digitei o presente termo.

Vera/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119128 Nr: 2494-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE ALMEIDA JUNIOR, RONALDO 

VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, ODAIR FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 Autos n. 2494-44.2017.811.0102

Código n. 119128

Vistos, etc.

Diante da certidão à ref. 46, já tendo decorrido o prazo do acusado para 

apresentar a resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A, §2° do 

CPP, NOMEIO a Defensoria Pública local para promover a defesa dos 

interesses do acusado Gilberto de Almeida Junior/Odair Ferreira Martins 

nos presentes autos.

INTIMEM-SE a Defensoria Pública local da presente nomeação, bem como 

para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119241 Nr: 2543-85.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 1ª PROMOTORIA DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA 

A ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA DE CURITIBA/PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO TONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUZA NADAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/PR 59.842, LUCAS ZIMMER - OAB:OAB/PR 54.106

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Uma vez que ausente o advogado constituído pelo réu, com fundamento 

no artigo 265, §2º, do CPP, NOMEIO, como defensor substituto, o Dr. 

Havnner Wilson Cardoso de Andrade, exclusivamente para este ato, 

devendo ser expedida em seu favor certidão de crédito para recebimento 

dos honorários, os quais arbitro, com fundamento na tabela da OAB/MT e 

na CNGC/TJMT, em 1,5 URH, a serem suportados pelo denunciado, que 

não é assistido pela Defensoria Pública.

EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do advogado nomeado, para fins 

de cobrança.

OFICIE-SE a OAB/PR a cerca da ausência do advogado contratado, a fim 

que seja apurado eventual falta funcional.

 No mais, considerando que a finalidade deste ato foi cumprida, devolva a 

respectiva Carta Precatória ao juízo de origem, grafando as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 19h01min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Priscila Demoner Plaster, Assessora de 

Gabinete I, que digitei o presente termo.

Vera-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119866 Nr: 2821-86.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DOS REIS SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILEADE PEREIRA SOUZA MAIA - 

OAB:PRO. DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011 - 0, MARCONDES SARTOR - OAB:3.585-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Uma vez que ausente o advogado constituído pelo réu, com fundamento 

no artigo 265, §2º, do CPP, NOMEIO, como defensor substituto, o Dr. 

Havnner Wilson Cardoso de Andrade, exclusivamente para este ato, 

devendo ser expedida em seu favor certidão de crédito para recebimento 

dos honorários, os quais arbitro, com fundamento na tabela da OAB/MT e 

na CNGC/TJMT, em 1,5 URH, a serem suportados pelo denunciado, que 

não é assistido pela Defensoria Pública.

EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do advogado nomeado, para fins 

de cobrança.

OFICIE-SE a OAB/MT acerca da ausência do advogado contratado, a fim 

que seja apurado eventual falta funcional.

 No mais, considerando que a finalidade deste ato foi cumprida, devolva a 

respectiva Carta Precatória ao juízo de origem, grafando as nossas 

homenagens de estilo.
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Cumpra-se expedindo o necessário.”

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 19h23min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Priscila Demoner Plaster, Assessora de 

Gabinete I, que digitei o presente termo.

Vera-MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Marcelo Mantovanni Beato

Promotor de Justiça

Havnner Wilson Cardoso de Andrade

OAB/MT nº 23089/O

Advogado Nomeado para o Ato

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119983 Nr: 2862-53.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B MT

 DELIBERAÇÃO:Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a 

seguinte decisão:“Vistos etc.Inicialmente, AVOCO a competência do 

processo referente ao acusado JULIANO CESAR GOES, que foi 

desmembrado destes autos, conforme decisão às fls. 287/289. OFICIE-SE 

ao juízo de Sorriso/MT, solicitando o encaminhamento dos autos.DEFIRO o 

prazo de 05 (cinco) dias ao advogado da defesa, para juntada da 

procuração referente aos acusados Sinvaldo Pereira de Souza e Juliano 

Ramalho Dias.INDEFIRO o pedido de juntada do endereço da testemunha 

Maylon Daniel de Souza, uma vez que a defesa, mesmo devidamente 

intimada da decisão de ref. 04, deixou transcorrer o prazo (certidão ref. 

49), pelo que DECLARO PRECLUSA a produção da prova.SOLICITEM-SE 

informações ao juízo da Comarca de Jaciara/MT, quanto ao cumprimento 

da carta precatória para realização do interrogatório do acusado Juliano 

Ramalho Dias (pág. 312 e certidão ref. 40), devendo a resposta ser 

encaminhada a este juízo, diante do declínio de competência, constando 

no ofício que o presente processo refere-se a réu preso. OFICIE-SE ao 

juízo de Guarantã do Norte/MT para que as informações referentes o 

cumprimento da carta precatória de fl. 316 sejam encaminhadas a esta 

Comarca de Vera/MT, tendo em vista o declínio de competência pelo Juízo 

de Sorriso/MT.SOLICITEM-SE informações ao juízo de Sorriso/MT quanto 

ao cumprimento da Carta Precatória expedida à ref. 22.HOMOLOGO o 

pedido das partes de desistência da inquirição das testemunhas 

ROBERTO PINTO RIBEIRO e ROMILDO DE LIMA SANTANA. Desse modo, 

SOLICITE-SE a devolução da carta precatória de fls. 318, relativa à oitiva 

de Roberto Pinto, independentemente de cumprimento.Com a juntada do 

interrogatório do acusado Juliano Ramalho Dias, independentemente do 

retorno das demais Cartas Precatórias (CPP, artigo 222, §1°), DÊ-SE vista 

dos autos as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.Após, 

venham-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120633 Nr: 206-89.2018.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NM, ACHLF, TV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF, ESDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12.679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 206-89.2018.811.0102

Código n°: 120633

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC), nos termos já determinando nos autos principais.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Vera/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63373 Nr: 361-49.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS SARTORI LTDA, EDUARDO 

SARTORI, JACINTO SARTORI, IVO SARTORI, DARCI SARTORI, IONES 

PAULO JOAHNN, WILSON SARTORI, OSVALDO OTAVIO HIRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, a exceção de pré-executividade 

para declarar a decadência dos créditos tributários vencidos até o ano de 

1995, nos termos do artigo 173, I, do CTN. Desse modo, deverá a credora 

retificar os cálculos da execução, no prazo de 10 (dez) dias.Efetuado 

novo cálculo, considerando que não foi devidamente cumprida a decisão 

de fl. 83, a fim de evitar arguição de nulidade futura, EXPEÇA-SE novo 

edital de citação dos executados, à exceção da empresa devedora e do 

ora excipiente.Intimem-se.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera/MT, 

08 de fevereiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114022 Nr: 414-10.2017.811.0102

 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: Vanessa Alves Pereira, Maria Luiza Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:, VINÍCIUS FERRARIN 

HERNANDEZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 414-10.2017.811.0102

Código n. 114022

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito ordinário, proposta por Maria Luiza Pereira da 

Silva, representada por sua genitora Vanessa Alves Pereira, em face do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Vera/MT, na qual postula pela 

condenação dos requeridos ao fornecimento de procedimento cirúrgico 

devido à doença crânio facial, conhecida como Craniossinostose tipo 

Trigonocefalia.

 À ref. 84, a requerente informou não haver mais necessidade da 

realização da cirurgia, diante de sua evolução clínica, de modo que 

buscará antes da realização do procedimento referido outros tratamentos 

médicos, manifestando assim, pela desistência da ação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, porém 

suspendo sua exigibilidade, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 08 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100793 Nr: 962-11.2012.811.0102

 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: MJDA, JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Frente ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para: a) DECLARAR a paternidade de MARCOS VINICIUS CANHIZARES 

DIAS em relação a menor MARIA JULIA DE ANDRADE, pelo que determino 

a retificação do registro de nascimento do investigante. Acrescente-se o 

patronímico paterno incluindo-se o nome do investigado como pai e o nome 

de seus ascendentes como avós paternos, com as advertências contidas 

no art. 5º. da lei 8.560/92; e b) CONDENAR o requerido ao pagamento de 

alimentos no importe correspondente a 30% (trinta por cento), a partir da 

citação, os quais deverão ser depositados diretamente pelo requerido na 

conta indicada na inicial (fl.15). Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Logo, não há custas a pagar ou a ressarcir.Cada parte arcará 

com os respectivos honorários advocatícios.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de indevida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. INTIME-SE a requerente 

para que informe os dados do réu, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

possibilitar a averbação no assento de nascimento, junto ao registro de 

pessoas.Transitado em julgado, e atendido o que disposto no parágrafo 

acima, EXPEÇA-SE o competente mandado para retificação do registro de 

nascimento da criança. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.Ciência ao MPE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, 

08 de fevereiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÃ 
 
EDITAL Nº. 03/2018-DF 

   
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO, 
Dra. Daiane Marilyn Vaz, Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania – CEJUSC, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 
Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007, o Provimento n.º 
040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e alterações posteriores, e o Provimento nº 
15/2016-CM:  

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 16/2017-DF, que tornou público a abertura do 
Processo Seletivo para Conciliador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania – CEJUSC da Comarca de Aripuanã: 

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 19/2017-DF, o qual tornou público a relação 
definitiva dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas, bem como, 
definiu data, horário e local da aplicação do teste seletivo; 
 
CONSIDERANDO que não houve a presença de nenhum dos candidatos devidamente 
inscritos na aplicação do teste seletivo; 
 
RESOLVE: 
  
TORNAR PÚBLICA a reabertura das inscrições para o Processo Seletivo para 
Conciliador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 
Comarca de Aripuanã/MT: 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela Comissão de Apoio 

ao Teste Seletivo instituído pela Portaria nº 16/2017-DF, de 22 de setembro de 2017, 
composta pelos seguintes membros: 
 

Presidente:  Daiane Marilyn – Juíza Substituta e Diretora do Foro 
Secretário:  Carlos Alexandre Tiemann – Gestor Geral de 1ª Entrância 
Membro:  Sônia Aparecida Ortega Güerino – Assessora de Gabinete II 
Membro:  Géssica Magalhães Lima – Assessora de Gabinete I 
Suplente:  Vanderlei Lizi de Oliveira – Gestor Judiciário 
Suplente:  Laura Azevedo dos Santos – Gestora Administrativa 
 
1.2 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de 

Conciliador e far-se-á mediante prévia inscrição, que os habilitará a se submeterem à 
prova de múltipla escolha. 

 
1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de Magistrado ou de Servidor 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de 
acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça. 
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1.4 Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de 
Auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício 
e responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, 
mensalmente, fazer prova da regularidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso. 

 
2. DAS VAGAS 
 
2.1 A seleção visa à formação do cadastro de reserva e ao credenciamento de 01 (uma) 

vaga para Conciliador do CEJUSC da Comarca de Aripuanã insertas no Anexo I deste 
Edital, e de outras que vierem a surgir até a validade da seleção. 

2.2 Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem para o cadastro de 
reserva também poderão ser aproveitados e nomeados para as vagas eventualmente 
existentes nas Varas e Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca, caso seja 
do interesse do(a) respectivo(a) magistrado(a) responsável por aquela(a) unidade(s). 

 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
3.1 De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 

9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei 
Complementar Estadual n. 270/2007 e suas alterações posteriores, e nos Provimentos 
n.º 040/2008-CM e 15/2016-CM, no ato do credenciamento os candidatos deverão 
atender as seguintes exigências:  

 
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da 
Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

 
c) Ser bacharel em Direito por Universidade com curso autorizado ou reconhecido 

pelo Ministério da Educação, e, preferencialmente, com mais de dois anos de 
formado; 

 
d) Ter idade mínima de 18 anos; 
 
e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de 

natureza cível;  
 
f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde pretenda 

exercer a função; 
 
g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias; 
 
h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade 

associativa. 
 

i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou 
termo dela, bem como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço 
judiciário, poderá ser dispensado o requisito do item c. 
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4. DA REMUNERAÇÃO 
 
4.1 O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente 
indenizatório, pelas suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo 
correspondente ao subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, 
Nível I, obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de acordo com o movimento forense 
da Unidade: 
 

 
 
 
Audiências 
designadas para o 
conciliador no mês 

 
Valor do abono por audiência com: 
 
Presença das 
partes, com 
conciliação 
positiva 
 

Presença das 
partes, sem 
conciliação positiva 

Ausência do autor, do réu 
ou de ambos, devidamente 
citados e/ou intimados 
 
 

Até 50  0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 
De 51 a 100  0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 
De 101 a 150  0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 
Acima de 150  0,5 UPF/MT 0,2  UPF/MT 0,17 UPF/MT 

 
4.2.1 Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo 
vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo. 
 
4.2.2 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a 
cumulação, quando se tenha ultrapassado o referido teto. 
 
4.2.3. O candidato declara-se ciente e concorde com a sistemática de avaliação do 
desempenho qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei 
Complementar Estadual nº 270/2007, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 
513/2013. 
 
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
5.1 São atribuições do Conciliador: 
 

a) abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do 
Juiz Leigo, e aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando restabelecer a 
comunicação e promover o entendimento entre as partes; 

b) verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e realizar 
desde logo a conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, como a 
mediação ou arbitragem;  

c) redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do(a) magistrado(a) 
competente; 

d) certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das 
sessões que tenha realizado; 

e) tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de 
conciliação; 

f) preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor 
judiciário, para certificar, e ao magistrado, para atestar. 

 
5.2 São deveres do Conciliador: 
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a) observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil 
(Lei nº 13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, art. 2º) e 
no Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da 
Resolução nº 125/2010 do CNJ); 

b)  aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando 
restabelecer a comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 2º, do 
Provimento nº 15/2016-CM);  

c) assegurar às partes igualdade de tratamento; 
d) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 
e) manter rígido controle dos processos em seu poder; 
f) não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à 

homologação do(a) magistrado(a); 
g) comparecer, pontualmente, no horário de inicio das sessões de conciliação e não 

se ausentar, injustificadamente, antes de seu término; 
h) agir sob a orientação do(a) magistrado(a); 
i) tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério 

Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares 
da Justiça; 

j) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
k) utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário; 
l) não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o período 

do credenciamento; 
m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de 

Justiça. 
 
6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1 A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento. 
 
6.2 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, na Central 
de Administração da Comarca, ou ainda, através do e-mail: aripuana@tjmt.jus.br, no 
período de 19/02/2018 a 23/03/2018, no horário das 12h às 19h, mediante 
preenchimento do formulário constante do Anexo II, disponibilizado no site do 
Tribunal (www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento).  
 
6.2.1 O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao 
Teste Seletivo. 
 
6.2.2 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local da realização das provas. 
 
6.3 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de excluir 
do Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
 
6.4 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência Social, 
que deverá ser informado na Ficha de Inscrição. 
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6.5 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio 
eletrônico. 
 
6.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição 
e, em caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia 
da realização da prova, além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de 
casamento ou da decisão judicial que justifique a discordância. 
 
6.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, 
deverá solicitar atendimento especial para tal fim, mas não haverá compensação do tempo 
de amamentação no tempo de duração da prova. 
 
7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 
 
7.1 Será disponibilizada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, até o dia 
30/03/2018, a lista com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se 
indeferidas as que ali não constarem. 
 
7.2 Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de 
prova pré-constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste 
Seletivo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo 
ser entregue pela mesma forma que foram realizadas as inscrições. 
 
8. DA PROVA 
 
8.1 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova 
objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 
(cinco) alternativas de respostas, das quais apenas uma será considerada correta.   
 
8.2 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo 
atribuída notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
8.3 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo IV 
do presente Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 
 
8.5 A Prova Objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgado pelo Juiz responsável 
pela execução do Processo Seletivo, na Comarca para a qual se inscreveu. 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 
 
 
 
Objetiva 
 

Língua Portuguesa 
Direito Constitucional 
Direito Civil 
Direito Processual Civil 
Direito Penal 
Direito Processual Penal 
Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos 
Lei dos Juizados Especiais 
Legislação Específica 

Disponibilizado - 15/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10198 Caderno de Anexos - 6 de 41



8.6 O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com 
antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de 
identidade original. 
 
8.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o 
horário fixado para seu início. 
 
8.8 Só será permitido o acesso à sala de prova ao candidato que apresentar o documento 
de identidade, cujo número registrou na Ficha de Inscrição. 
 
 8.8.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando 
Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de 
Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional 
(ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional 
expedida por órgão público que, por lei federal, valha como identidade; carteira de 
trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 
aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de 
validade). 
 
8.8.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, 
no máximo, trinta dias. 
 
8.9 O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou 
desacompanhado do Fiscal não pode retornar em hipótese alguma. 
 
8.10 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se 
do local simultaneamente.  
 
8.11 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado. 
 
8.12 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a 
realização da prova como justificativa de sua ausência. 
 
8.12.1 O não-comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do certame. 
 
8.13 Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre 
candidatos, nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de 
consulta. 
 
8.14 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta 
esferográfica azul ou preta, que será o único documento válido para a correção das 
provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas 
neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese alguma, haverá 
substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
 
8.14.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas 
serão de inteira responsabilidade do candidato. 
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8.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 
 

a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações.  

 
8.16 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas, levando o 
caderno de provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto 
para o seu término. 
 
8.17 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato 
que, durante a sua realização: 
 

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou 
impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro 
candidato; 
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, 
receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a 
sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de 
texto definitivo; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na 
folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria 
ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso. 

 
8.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
 
8.19 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu 
conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação. 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
 
9.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em 
concordância com o gabarito definitivo da prova. 
 
9.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos obtidos 
nos itens que a compõem. 
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9.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 
(cinquenta) pontos. 
 
9.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da 
nota final. 
 
10. RECURSOS 
 
10.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da 
Prova Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz 
responsável pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está concorrendo, por petição 
fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente 
ao da divulgação do resultado. 
 
10.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, 
sendo desconsiderado o recurso em duplicidade. 
 
10.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que 
apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, 
conforme determinado pelos Editais e Comunicados. 
 
10.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a 
publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, 
processando-se o resultado da Prova Objetiva. 
 
10.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido. 
 
10.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 
e/ou de gabarito definitivo. 
 
10.7 A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local 
da ciência do parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo 
Processo Seletivo. 
 
11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
11.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita 
por meio de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico bem como divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br. 
 
11.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre 
os nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 
 
11.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de 
prioridade: 
 

I – for mais idoso; 
II – exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário; 
III – exerceu função no Poder Judiciário; 
IV – exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio); 
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V – frequentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados Especiais 
promovido pelo Poder Judiciário; 
VI – apresentou maior tempo de formação em nível superior; 
VII – tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária 
Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos. 
 

12. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
12.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 
 
13.  DO CREDENCIAMENTO 
 
13.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas 
ao cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final 
e o prazo de validade da seleção. 
 
13.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
na ordem de classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro 
do prazo de validade da seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única 
prorrogação. 
 
13.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro 
de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de 
descredenciamento. 
 
13.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 
 

a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do 
Registro na Previdência Social; 

b) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV). 
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não 

está filiado a partido político e que não representa órgão de classe ou entidade 
associativa; 

e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de 
Direito, se acadêmico; 

f) Atestado de sanidade física e mental; 
g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de 

mediação e arbitragem; 
h) Curriculum Vitae. 

 
13.3.1 Os documentos de que trata o subitem anterior deverão ser entregues na unidade 
da Comarca onde o conciliador irá atuar, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação 
do resultado final do Processo Seletivo. 
 
13.3.2. Nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, a documentação será entregue 
diretamente ao Departamento de Apoio aos Juizados Especiais – DAJE, da Corregedoria-
Geral da Justiça. 
 
13.4 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 03 (três) 
dias para se apresentar ao Juiz responsável pela unidade, na Comarca para a qual o 
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candidato foi aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e 
Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da função. 
 
13.5 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à nomeação dos demais 
candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 
 
13.5.1 Quando convocado e apresentados os documentos do subitem 13.3, o candidato 
que não tiver interesse na designação deverá declará-lo expressamente, podendo requerer 
sua inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação. 
 
13.5.2 O candidato que não apresentar os documentos exigidos no Edital para 
credenciamento não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado 
para a última posição na lista de classificação. 
 
13.6 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções 
de conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não sendo 
possível, por meio de plataforma de educação à distância – EAD. 
 
13.7 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o 
candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual 
for credenciado. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos 
desse Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
14.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o 
credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos 
documentos, na inscrição ou na realização das provas. 
 
14.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os 
procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos 
comunicados, avisos e demais instrumentos que forem publicados. 
 
14.3.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, 
comunicados, resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou 
no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, e/ou publicados no Diário da Justiça 
Eletrônico. 
 
14.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe disser respeito, circunstância 
que será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
 
Aripuanã-MT, 02 de fevereiro de 2018. 

 
DAIANE MARILYN VAZ 
Juíza Substituta e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIAPUANÃ 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 05/2018-DF 
 
A MMª. Senhora Juíza Substituta e Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã/MT, Daiane 
Marilyn Vaz, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado na Resolução nº. 154, de 13 
de julho de 2012 do Conselho Nacional da Justiça e Provimento nº. 05/2015-CGJ e artigo 
1.619 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; 
 
RESOLVE: 
 
CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas nesta 
cidade de Aripuanã/MT, para participarem do Cadastro e Habilitação, com a finalidade de 
obter recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 
transações penais e suspensão condicional dos processos realizados nesta Comarca de 
Aripuanã/MT. 
 

1. Dos objetivos: 
 

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado Criminal, 
enquanto instancia do Poder Judiciário quanto à destinação dos recursos oriundos das 
prestações pecuniárias das penas e medidas alternativas; 

b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio financeiro a elas 
para realizarem ações e serviços sociais de interesse público e que adéquem as 
exigências da Resolução nº. 154 do CNJ. 

c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço de 
promoção do desenvolvimento humano e comunitário. 

 
2. Quem pode participar: 

 
Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos e 

regularmente constituídas, desde que: 
 

a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento; 
b) Possuam sede própria na Comarca; 
c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da assistência social 

voltado a criança e adolescente; 
d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de prestação de 

serviços à comunidade; 
e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e adolescentes em 

conflito com a Lei; 
f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de substancias 

psicoativos; 
g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital. 

 
2.1  Quem não pode participar 

 
a) Empresas privadas com fins lucrativos; 
b) Entidades conveniadas com outras instancias do Poder Judiciário; 
c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino superior, 

médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações filantrópicas; 
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d) Fundações e Instituições empresariais; 
e) Organizações internacionais; 
f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento; 
g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca; 
h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, Estadual, 

Municipal e do Poder Judiciário. 
 
3.  Prazo e local da inscrição: 

 
O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais para cadastrar 

será de 30(trinta) dias, a partir da públicação deste Edital, sendo que o cadastro deverá ser 
realizado na Comarca de Aripuanã/MT. 
 

4. Da documentação: 
  

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os documentos descritos no 
item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ, quais sejam: 

 
a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em Cartório; 
b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 

administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 
c) Número do CNPJ da entidade; 
d) Comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas esferas federal, 

estadual e municipal. 
 

5. Da seleção e divulgação do resultado: 
 

a) Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a equipe da 
Diretoria; 

b) Após todo procedimento (visita à entidade com a confecção do Relatório de Visita 
constante no Anexo II e vista dos autos ao Ministério Público), será publicada a 
relação das entidades que tiverem os cadastros aprovados. 

 
6. Apresentação do Projeto: 

 
a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) dias, no modelo 

previsto no anexo III do provimento, contador no prazo da publicação das listas das 
entidades que estão com os cadastros regulares; 

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas. 
 
 
Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de duvidas e questões referentes a este 

Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos omissos serão decididos por este Juízo. 
 

Aripuanã/MT, 02 de fevereiro de 2018. 
 
  
DAIANE MARILYN VAZ 
Juíza Substituta e Diretora do Foro 
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ANEXO I 
 

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Entidade  
CNPJ  
Responsável  
CPF  
Competência Mês:                          Ano: 
 

SALDO INICIAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
  
Saldo inicial total (A)  
 

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(B)  
 

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(C)  
 

APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL 
Saldo inicial total (A)  
(+) Total dos recebimentos do mês (B)  
(-) Total dos pagamentos do mês (C)  
(=) SALDO FINAL TOTAL (D)  
 

SALDO FINAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
Saldo inicial total (E)  
 
Local, data 
Responsável, assinatura. 
 
Observações: 
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 1 – Saldo inicial discriminado   – saldo existente no inicio do período em Caixa 
e/ou Banco informando nome do Banco, agencia, tipo e número de conta. 
 
2 – Demonstrativo dos recebimentos – utilizar uma linha para cada recebimento, em ordem 
cronologia da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar linhas que se 
fizerem necessárias. 
 
3 – Demonstrativo de pagamentos – utilizar uma linha para cada pagamento, em ordem 
cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos pagamentos, 
cheques não compensados no mesmo mês devem ser considerados na planilha do mês de 
compensação do cheque. Acrescentar linhas que fizerem necessárias. 
 
4 – Dos documentos    – todos os documentos informados serão baseados em 
documentos aceitos pela legislação fiscal (ex.: notas ficais, cupons fiscais, recibos de 
pagamentos e autônomos, recibos de salários, etc.), devidamente preenchidos, conforme item 
7.32.48, II – c, do Provimento. Anexar extrato bancário do período. 
 
5 – Da prestação de contas final   – deverá ser acompanhada de Relatório 
detalhado, assinado pelo responsável da entidade beneficiada, contendo informações tais 
como: execução do objeto e atingimento dos objetivos; meta alcançada, população 
beneficiada, avaliação de qualidade dos serviços prestados, montante de recursos aplicados; 
descrição do alcance social; localidade e/ou endereço da execução do objeto/objetivo; demais 
informações ou registros e, especialmente, detalhar as atividades realizadas no atendimento ao 
público alvo, inclusive com registro fotográfico(item 7.32.48, II – a). 
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ANEXO II 
 

FORUMULARIO DE CADASTRAMENTO 
Dados de identificação da Entidade interessada 

Nome Completo da Instituição: 
 
CNPJ: 
Natureza Jurídica: 
Endereço: 
Município: 
Atividade principal da instituição: 
Nome completo do diretor da instituição: 
 
CPF: 
Telefone residencial: 
Telefone funcional: 
Telefone celular: 
E-mail: 
Responsável pelo benefício: 
Assinatura do diretor da instituição: 
 
Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 7.32.28: 
 

a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório; 
b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 

administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 
c) Os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilizado - 15/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10198 Caderno de Anexos - 16 de 41



ANEXO III 
 

MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 
ENTREVISTADOR: 
 
INSTITUIÇÃO: 
 
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: 
 
DATA: 
HORÁRIO: 
1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
1.1 NOME: 
1.2 FUNÇÃO: 
1.3 TELEFONE: 
 
 
2- DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE 
 
2.1 NOME: 
2.2 FUNÇÃO: 
2.3 TELEFONE:  
2.4 OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
 
3.1 – Períodos e Turnos 
 
 
 

(   ) Dias úteis 
[Manhã (    )/ Tarde (    )/ Noite (   )] 
(   ) Sábados 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
Domingos 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
Feriados 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

3.2 – Número limite de vagas: 
Manhã: 
Tarde: 
Noite: 

Obs.: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 
 
 
 

Obs.: 

Disponibilizado - 15/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10198 Caderno de Anexos - 17 de 41



 
 
 
3.4 – Há período(s) de férias durante ao 
ano?(Interrupção dos serviços prestados) 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 

3.5 – Existe algum benefício que pode ser 
oferecido ao prestador de serviços (vale 
transporte, alimentação etc.)? 
 
*Se a resposta for SIM especifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(    ) Não 
 
(    ) Sim 

4 – INSTALAÇÕES  
4.1 – Como é o acesso à instituição? 
 
 
 
 

(   ) Fácil 
(   ) Difícil 
 
Obs.: 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 – O espaço físico, em termos de 
estrutura, organização, segurança, mobiliário 
e manutenção são: 
 

(    ) Adequado 
(    ) Razoável adequado 
(    ) Precisa de melhorias 
 
Obs.: 
 
 
 
 
 
 

4.3 – Caso de necessidade, é oferecido ao 
prestador de serviços Equipamento de 
Proteção Individual (EPI)? 

(    ) Sim 
(    ) Não 
 
 
Obs.: 
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4.4 – Em caso de emergência, há 
equipamentos de combate à incêndio 
disponíveis? 

(    ) Sim – Quais ? 
 
 
 
 
 
(     ) Não 
 
Obs.: 
 
 
 
 
 
 

4.5 – Em caso de acidente com o prestador 
de serviços, qual o procedimento a ser 
adotado pela instituição? 

Obs.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 
APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITORIO 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 
1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 

(    ) 
 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 
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ENSINO/CRECHE 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

LIMPEZA/COZINHA 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

MANUTENÇÃO 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

OUTROS 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite  
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(    ) 
2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 

(    ) 
 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

 
 
Observações gerais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas: 
 
 
Técnico responsável pelo relatório 
 
 
 
Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO IV 
 

1. Dados de Identificação de Projeto e da Instituição: 
 
1.1 Título do Projeto; 
1.2 Nome da Entidade; 
1.3 Endereço da Entidade; 
1.4 Presidente e/ou diretor da instituição; 
1.5 Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 
1.6 Conta Bancária. 
 
2. Justificativa: 

 
Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do projeto 

na instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas envolvidas 
na instituição e quais áreas o projeto se voltará. 

 
3. Objetos do Projeto: 
 
Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-los 

com os resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 
 
4. Público alvo: 
 
Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público alvo a ser 

beneficiado com o projeto. 
 
5. Impacto: 

 
Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público que se 

destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 
 
6. Recursos materiais: 

 
Recursos materiais, acompanhado de 03(três) orçamentos referentes ao objeto da aquisição, 
na existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária respectiva, se houver, e 
sendo estes legíveis, contendo nome de um responsável devidamente identificado e com 
validade no momento do pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail. 
 

6 - ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 
UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE TOTAL 1 
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TOTAL 2  
Unidade  = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Unidade = preço da cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor da unidade; Total 2 =  
soma da coluna Total 1. 
 
 

7 – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
Atividade          Jan 

2018 
Fev 

2018 
Mar 
2018 

Abr 
2018 

Mai 
2018 

Jun 
2018 

Jul 
2018 

Ago 
2018 

Set 
2018 

Out 
2018 

Nov 
2018 

Dez 
2018 

 
 
 

            

 
8 – Recursos Humanos 
 
Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a identificação (RG, 
CPF e comprovante de residência) das pessoas que irão participar da respectiva execução; 
 
 
 
9 – Proficiência 
 
Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua proficiência. 
 
 
10 – Conclusão 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÃ 

 

EDITAL Nº. 06/2018-DF 

 

A DOUTORA DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e Diretora do Foro 

desta Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei 

Federal nº. 11.788/2008 de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº. 08/2011/PRES/TP, 

de 30 de maio de 2011, do Edital nº. 014/2012/GSCP, publicado no DJE nº. 8813, em 17 

de maio de 2012, e da Portaria nº. 55/2013/PRES, de 31 de janeiro de 2013. 

 

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida em 18 de dezembro de 2017, pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Diretor-Geral do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, Senhor Eduardo da Silveira Campos, nos autos de Pedido de Abertura de 

Processo Seletivo nº. 57/2017 (CIA nº 0149951-95.2017.811.0000), que autorizou a 

realização de novo processo seletivo de estagiários de nível médio. 

 

RESOLVE: 

 

TORNAR PÚBLICA a abertura do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado para Nível Médio, para preenchimento de 01 (uma) vaga, bem como para a 

formação de cadastro de reserva do Fórum da Comarca de Aripuanã/MT. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A coordenação, a operacionalização e o acompanhamento do Processo 

Seletivo para recrutamento de estagiário serão de responsabilidade da Comissão do 

Processo Seletivo para recrutamento de Estagiários, com apoio do Juiz Diretor do Foro. 

 

1.2 O processo seletivo visa o preenchimento de 01 vaga de nível médio, bem 

como a formação de cadastro de reserva no quadro de estagiários remunerado do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, para estudantes de nível médio. 

 

1.3 O estágio será realizado no Fórum da Comarca de Aripuanã-MT. 

 

1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem 

aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um magistrado (a) ou 

servidor (a) do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo empregatício. 

 

1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade de 01 

(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em uma prova 

objetiva. 

 

1.7 O conteúdo programático constará do Anexo I do presente edital. 

 

1.8 Serão observados o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas 

em 06 (seis) horas diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem prejuízo das 

atividades discentes. 
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2. DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO CURRICULAR 

2.1 Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou privadas de 

educação de nível médio.  

 

2.2 Na data de inicio do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 16 

(dezesseis) anos completos. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições serão realizadas na Diretoria do Foro da Comarca de Aripuanã, 

no período de 19.02.2018 a 23.03.2018 das 12h00min às 19h00min. 

 

3.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

 

3.3 No ato da inscrição o candidato deverá vir munido de cópia dos documentos 

pessoais. 

 

3.4 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo poder para a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo para recrutamento de estagiários de nível médio e superior de excluí-lo do 

processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como 

em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 

responsabilidade penal. 

 

3.5 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 

apresentado no local da realização das provas. 

 

3.6 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas constará de 

edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado no site deste 

Tribunal www.tjmt.jus.br. 

 

4. DAS PROVAS 

 

4.1 A confirmação da data e as informações sobre os locais de prova serão 

divulgados oportunamente, por ocasião do encerramento das inscrições, no Diário da 

Justiça Eletrônico, disponibilizados no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br. 

 

4.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munido de documento de 

identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta 

azul ou preta, com antecedência de trinta minutos antes do início da prova. 

 

4.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 

máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro documento que contenha foto. 

 

4.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, 

Título de eleitor, carteira de estudante, tampouco documentos ilegíveis ou danificados.  

 

4.5 As questões serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático 

constante do anexo I. 
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4.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas de 

acordo com o conteúdo programático constante do Anexo I deste Edital. 

4.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório. Conterá 40 

(quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. Cada questão 

objetiva terá a forma de teste, com quatro alternativas (a, b, c, d). 

 

4.8 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida 

qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar), borracha ou 

similar, sendo computada como errada a questão com tais ocorrências. 

 

4.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado 

apenas no local especificamente destinado para esse fim. 

 

4.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta. 

 

4.11 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se 

com urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela fiscalização da 

aplicação das provas e aos demais candidatos, sob pena de desclassificação do processo 

seletivo. 

 

4.12 A ausência do candidato no local e horário designados para a realização das 

provas importará na sua eliminação. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 

 

5.1 Cada questão da prova valerá 2,5(dois virgula cinco) pontos. 

 

5.2 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 

50%(cinqüenta por cento) de acertos na prova objetiva. 

 

 

a) Em caso de empate serão priorizados o candidato que: 

b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 

c) Tiver maior idade; 

d) Tiver cumprido maior parte do curso. 

 

5.3 A nota final do processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida na 

prova objetiva.  

 

5.4 O resultado do processo será divulgado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) 

na página do Tribunal de Justiça. 

 

5.5 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à 

convocação, que far-se-á na conveniência e necessidade da administração, garantindo aos 

aprovados a preservação da ordem de classificação no ato de preenchimento das vagas. 

 

6. DOS RECURSOS 

 

6.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 

publicação do Edital, quanto: 

a) Ao gabarito provisório; 

b) Ao resultado final do Processo Seletivo. 
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6.2 Os recursos deverão ser interpostos na Diretoria do Foro da Comarca de 

Aripuanã/MT. 

6.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e 

decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de estagiários. 

 

6.4 Os recursos devem conter a identificação da questão e fundamentação clara, 

objetiva e consistente. 

 

6.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação 

de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. 

 

7. DA COMISSÃO 

 

7.1 A Banca Examinadora do Teste Seletivo será composta por: 

Presidente: 

Dra. Daiane Marilyn Vaz, Juíza Substituta e Diretora do Foro; 

Membro: 

Géssica Magalhães Lima, Assessora de Gabinete I; 

Sonia Aparecida Ortega Guerino, Assessora de Gabinete II; 

Carlos Alexandre Tiemann, Gestor Geral. 

 

8. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 

 

8.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça. 

 

9. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

9.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observados os seguintes requisitos: 

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 

b) Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, atestados 

pela instituição de ensino; 

c) Ter idade mínima 16 (dezesseis) anos completos; 

d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino; 

e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no 

Termo de Compromisso. 

 

9.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Divisão de Estágio 

Curricular da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça – MT, 

obedecendo-se à ordem de classificação e ao número de vagas existentes. 

9.3 É responsabilidade do candidato informar qualquer alteração de dados, por 

meio do e-mail divisao.estagio@tj.tm.gov.br. 

 

9.4 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Cópia do RG (Identidade) e CPF; 

b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4; 

c) Ficha Cadastral preenchida; 

d) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, etc.); 
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e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual conste estar 

matriculado; 

f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 789/2009/DRH. 

 

9.5 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para 

formalizar a assinatura do Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias úteis serão 

considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo classificado. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro 

da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao 

seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

 

10.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais 

e comunicados referentes a este processo seletivo. 

 

10.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 

circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

 

10.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de 

ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo contratual ou 

estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando precedência ou prioridade para fins de 

classificação em concurso para investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 

3º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

10.5 Os estagiários são auxiliares da justiça, sem vinculo empregatício de 

qualquer natureza, nomeados por ordem de aprovação pelo Tribunal de Justiça, pelo 

período de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, percebendo, a título de 

gratificação, o equivalente ao vencimento de bolsa-auxílio fixado em R$ 736,68 

(setecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos) sendo assegurado aos 

estagiários, auxílio transporte de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta 

centavos). 

 

10.6 Quaisquer dúvidas ou omissões do presente edital serão sanadas pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, através de requerimento por escrito, datado, 

assinado e protocolado na Diretoria do Foro desta Comarca, regendo-se o processo 

seletivo, no que não conflitar com o presente edital, pelas normas do Edital nº. 

014/2012/GSCP, publicado no DJE nº. 8813, em 17.05.2012. 

 

Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Aripuanã Estado de Mato Grosso, aos 

09 (nove) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e dezoito (2018). Eu, (Carlos 

Alexandre Tiemann) Gestor Geral de 1ª Entrância, que o digitei e assino. 

 

 

 

DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza Substituta e Diretora do Foro 
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ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL MÉDIO 

 

PORTUGUÊS 

1) Ortografia Oficial. 2) Acentuação Gráfica. 3) Pontuação. 4) Emprego das classes de 

palavras. 5) Emprego de Tempos e Modos Verbais 6) Concordância Nominal e Verbal. 7) 

Sintaxe da oração e do período. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, 

gerenciador de impressão. 2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e 

planilhas. 3) Noções básicas do Word. 4) Noções básicas de Excel. 5) Gerenciamento de 

arquivos. 6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores.  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Noções básicas da lógica matemática. Questões clássicas de raciocínio e métodos 

algébricos e aritméticos; sequência lógica e leis de formação de principio multiplicativo, 

problemas de contagem e de probabilidades. Regras de três e de sociedade.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES) 

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável e segurança pública. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITIQUIRA 
 

EDITAL N. 01/2018/DF 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Louis Maia Dias, M.M. Juiz de Direito e Diretor do 
Fórum desta Comarca de Itiquira/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com a Lei Federal n. 9.099/95, de 26 de setembro de 1995, com as Leis 
Complementares Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007 e 513/2013, de 29 de 
novembro de 2013, em conformidade com o disposto no Edital n. 006/2011/PRES e no 
Provimento n. 040/2008-CM do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aliado à necessidade de 
auxílio na prestação jurisdicional, torna público a abertura de Processo Seletivo para 
Credenciamento de CONCILIADOR para Comarca de Itiquira-MT, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 A coordenação, a operacionalização e o acompanhamento do Processo Seletivo para 
Credenciamento de Conciliador da Comarca de Itiquira-MT, será de responsabilidade da 
comissão de apoio, de acordo com a portaria n. /2018/DF, sendo: 
 
Presidente: Jean Louis Maia Dias - Juiz Diretor; 
Membros: Fabíulo Ribeiro de Moura Silva - Gestora Judicial; 
Membros: Sônia Maria de Jesus - Gestora Geral. 
 
1.2 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de 
Conciliador e far-se-á mediante prévia inscrição, que os habilitará a se submeterem á prova de 
múltipla escolha. 
 
1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de Magistrado ou de Servidor investido em cargo 
de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça. 
 
1.4 Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de  
Auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, sem vinculo empregatício e 
responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer 
prova da regularidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1 A seleção visa à formação do cadastro de reserva para Conciliador do Juizado Especial 
Cível e Criminal da Comarca de Itiquira/MT. 
 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
3.1 De acordo com o que determina o estabelecido na Lei n. 9.099/95, na Lei Complementar 
Estadual n. 270/2007, e no Provimento n.º 040/2008-CM, de 19.11.2008, no ato do 
credenciamento os candidatos deverão atender as seguintes exigências: 
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 
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gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, S1°, da Constituição da República 
Federativa do Brasil; 
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
c) Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em Universidade ou 
Faculdade Pública ou Particular, com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da 
Educação, a partir do 3.º ano ou 5.º semestre;  
d) Ter idade mínima de 18 anos; 
e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de 
natureza cível;  
f) Não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde pretenda 
exercer a função; 
g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias; 
h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade 
associativa. 
i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo 
ela, bem como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, 
poderá ser dispensado o requisito do item c. 
 
4. DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 
4.1 O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, 
pelas suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo de R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais), obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de acordo com o 
movimento forense da Unidade: 
 
AUDIÊNCIAS 
DESIGNADAS 
PARA O 
CONCILIADOR NO 
MÊS 

 
VALORES DO ABONO POR AUDIÊNCIA COM: 

Presença das 
Partes, com 
conciliação 
positiva. 

Presença das 
Partes, sem 
conciliação 
positiva. 

Ausência do Autor, do 
réu ou de ambos, 
devidamente citados 
e/ou intimados. 

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 
De 51 A 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 
De 101 A 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,22 UPF/MT 
Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,20 UPF/MT 0,17 UPF/MT 
 
4.2.1 Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo vedado, 
em qualquer caso, pagamento retroativo. 
 
4.2.2 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a 
cumulação, quando se tenha ultrapassado o referido teto. 
 
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
5.1 São atribuições do Conciliador: 
a) abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz Leigo, 
promovendo o entendimento entre as partes; 
b) redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do Juiz Togado; 
c) certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões que 
tenha presidido; 
d) tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de conciliação. 
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e) preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, para 
certificar, e ao juiz, para atestar. 
 
5.2 São deveres do Conciliador: 
a) assegurar às partes igualdade de tratamento; 
b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 
c) manter rígido controle dos processos em seu poder; 
d) não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à homologação do 
Juiz Togado; 
e) comparecer, pontualmente, no horário de inicio das sessões de conciliação e não se 
ausentar, injustificadamente, antes de seu término; 
f) agir sob a orientação do Juiz Togado; 
g) tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, 
Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça; 
h) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
i) utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário; 
j) não advogar perante os Juizados Especiais, durante o período do credenciamento; 
k) frequentar cursos e treinamento indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça.  
 
6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1 A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas e 
condições estabelecida neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
 
6.2 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente na Central de 
Administração do Foro da Comarca de Itiquira/MT, situado na Rua Mato Grosso, nº 
140, Centro, Itiquira-MT, no período de 19/02/2018 à 20/03/2018, no horário das 13h00 
às 18:30h00min. (dias úteis) e das 13h:00 ás 16:30h00mim, nos finais de semanas e 
feriados. 
 6.2.1 O pedido de inscrição poderá ser realizado pessoalmente, ou por meio de um 
procurador devidamente habilitado. 
6.2.1.1 Será permitida a inscrição por procuração pública ou particular, com o 
reconhecimento público de autenticidade da assinatura, mediante entrega do respectivo 
mandato, acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do candidato e 
apresentação da carteira de identidade do procurador. 
 
6.3 No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição cujo modelo consta 
no Anexo II e disponibilizado na Central de Administração do Foro da Comarca de 
Itiquira/MT. 
 
6.3.1 Após o preenchimento da Ficha de Inscrição o candidato deverá entregá-la no local 
de inscrição, juntamente com uma foto 3x4 e a cópia do documento de identidade, onde 
lhe será entregue o respectivo comprovante de inscrição. 
 
6.3.2 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local da realização das provas. 
 
6.4 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de 
excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
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6.5 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência 
Social, que deverá ser informado na Ficha de Inscrição. 
 
6.6 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax, correio ou pelo 
correio eletrônico.  
 
6.7 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição 
e, em caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia 
da realização da prova, além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de 
casamento ou da decisão judicial que justifique a discordância. 
 
6.8 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, 
deverá solicitar atendimento especial para tal fim. 
6.8.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da 
prova. 
 
7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
 
7.1 Será disponibilizada no átrio do Fórum, a lista com as inscrições preliminarmente 
deferidas, considerando-se indeferidas as que não constarem da relação. 
 
7.2 Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de prova 
pré-constituída, dirigido ao Juiz responsável pela execução, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da divulgação do resultado, devendo ser entregue no local e horário em que foram 
realizadas as inscrições. 
 
8. DA PROVA 
 
8.1 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova 
objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) 
alternativas de respostas, das quais apenas uma será considerada correta. 
 
8.2 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo 
atribuídas notas de O (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
8.3 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo I do 
presente Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 
Questões/Tipo Área de Conhecimento 
Língua Portuguesa 
Direito Constitucional 
Direito Civil 
Objetiva Direito Processual Civil 
Direito Penal 
Direito Processual Penal 
Lei dos Juizados Especiais 
Legislação Especifica 
 
8.4 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 
 
8.5 A Prova Objetiva será aplicada na Escola Estadual Dom Aquino Correa, sito a Rua 
Fernando Correa da Consta, centro, no dia 08 de abril de 2018 das 8:00 ás 12:h00. 
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8.6 O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com 
antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu inicio, munido de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de 
identidade original. 
 
8.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário 
fixado para seu inicio. 
 
8.8 Só será permitido o acesso á sala de prova ao candidato que apresentar o documento de 
identidade, cujo número registrou na Ficha de Inscrição. 
 
8.8.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 
Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; 
carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); 
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público 
que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira 
nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, e dentro do prazo de validade). 
 
8.8.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
trinta dias. 
 
8.9 O candidato que se retirar do ambiente de provas não pode retornar em hipótese alguma. 
 
8.10 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se 
do local simultaneamente. 
 
8.11 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado. 
8.12 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a realização 
da prova como justificativa de sua ausência. 
 
8.12.1 O não comparecimento ás provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência 
do candidato e resultará em sua eliminação do certame. 
 
8.13 Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre candidatos, 
nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta. 
 
8.14 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica 
azul ou preta, que será o único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 
proceder em conformidade com as instruções especificas contidas neste Edital e na capa do 
caderno de questões personalizado. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato. 
 
8.14.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas 
serão de inteira responsabilidade do candidato.  
 
8.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando; 
a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
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c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações. 
 
8.16 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas, levando o caderno 
de provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu 
término. 
 
8.17 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato 
que, durante a sua realização: 
a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxilio para execução das provas; 
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário; nota e/ou impresso 
que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato; 
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, 
pager, notebook e/ou equipamento similar; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 
autoridade presente e/ou demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou 
em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 
realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto 
definitivo; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha de 
rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de 
terceiros, em qualquer etapa do concurso. 
 
8.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
 
8.19 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe 
de aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou 
critérios de avaliação e de classificação. 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
 
9.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância 
com o gabarito definitivo da prova. 
 
9.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos 
itens que a compõem. 
 
9.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 
(cinquenta) pontos. 
 
9.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota 
final. 
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10. RECURSOS 
 
10.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da Prova 
Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz responsável 
pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está concorrendo, por petição fundamentada, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do 
resultado. 
 
10.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 
desconsiderado o recurso em duplicidade. 
 
10.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem 
as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, conforme 
determinado pelos Editais e Comunicados. 
 
10.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a 
publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, processando-
se o resultado da Prova Objetiva. 
 
10.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 
 
10.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou 
de gabarito definitivo. 
 
11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
11.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por 
meio de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico bem 
como divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.ius.br - serviços - credenciamento. 
 
11.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os 
nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 
 
11.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade: 
I - que for mais idoso; 
II - exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário; 
III - exerceu função no Poder Judiciário; 
IV - exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio); 
V - frequentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados Especiais promovido 
pelo Poder Judiciário; 
VI - apresentou maior tempo de formação em nível superior; 
VII - tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos Juizados Especiais. 
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
  
12.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça. 
 
13. DO CREDENCIAMENTO 
 
13.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao  
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cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o 
prazo de validade da seleção. 
 
13.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na 
ordem de classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo 
de validade da seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação. 
13.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 
30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento. 
 
13.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 
a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Identidade, do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) e do Registro na Previdência Social;  
b) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
c) Declaração de Relação de Parentesco. 
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está 
filiado a partido politico e que não representa órgão de classe ou entidade associativa; 
e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matricula atualizado em Curso de 
Direito, se acadêmico; 
f) Atestado de sanidade física e mental; 
g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de 
mediação e arbitragem; 
h) Curriculum Vitae. 
 
13.3.1 Os documentos de que tratam o subitem anterior deverão ser entregues no Juizado 
Especial Cível e Criminal da Comarca onde irá atuar no prazo de 05 (cinco) dias, após a 
publicação do resultado final do Processo Seletivo. 
 
13.3 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 03 (três) dias 
para se apresentar ao Juiz responsável pelo Juizado Especial Cível ou Criminal, na Comarca 
para a qual o candidato foi aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de 
Compromisso e Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da função. 
 
13.4 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à nomeação dos demais 
candidatos habilitados, observada a ordem classificatória.  
 
13.5 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação especifica para as funções de 
conciliador. 
 
13.6 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o 
candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pelo Juizado Especial Cível ou 
Criminal. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos 
desse Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
14.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o 
credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos 
documentos, na inscrição ou na realização das provas. 

Disponibilizado - 15/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10198 Caderno de Anexos - 37 de 41



14.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os 
procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos comunicados, 
avisos e demais instrumentos que forem publicados. 
 
14.3.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, 
resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou no site do Tribunal 
de Justiça www.tj-mtgov.br e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
14.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe disser respeito, circunstância que 
será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
Itiquira/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

Jean Louis Maia Dias 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES DAS 

VARAS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 

 

1. LINGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e 

Verbal. Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e 

modos verbais. Vozes do verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e verbal. 

Ocorrência de crase. Pontuação. 

2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação, princípios 

fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: dos 

Direitos e deveres individuais e coletivos – dos direitos sociais. Mandado de Segurança 

Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. 

3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos Jurídicos. 

Dos atos ilícitos. Direito das obrigações. Direito das coisas (da posse- classificação. 

Aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade móvel e imóvel – da 

aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel) prescrição 

e decadência. Direito do Consumidor. Lei 8.078/90 (CDC). 

4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Audiência. 

Conciliação. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de 

Documento ou coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal.  

5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas. 

Tipos penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Transito. Ambientais. Da 

aplicação da Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei do porte de Arma. 

Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade.  

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do processo em Geral. Do inquérito policial. Da 

Ação Penal. Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença. 

7. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Lei 9.099/95 e 10.259/01. Lei Estadual 6.176/03. 

Resoluções e Provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de mato Grosso. 

Enunciados Nacionais e Estaduais. 

8. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N. 4.964/85 (COJE) - LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 ( Institui nos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como Auxiliares 

da Justiça e dá outras providências) – REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS ESTADUAIS – REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE 
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SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAS – Lei ordinária n.10.259, de 12 de julho de 

2001 (dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da 

Justiça Federal) – Lei Ordinária n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Institui o Código de 

trânsito Brasileiro) – Lei Ordinária n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Dispõe sobre a 

proteção do consumidor e dá outras providências) – Lei Ordinária n. 6.938, de 31 de agosto de 

1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicações, e dá outras providências) – LEI ORDEINÁRIA nº 9.605, de 13 de 

fevereiro de 1998 ( dispões sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesiva ao meio ambiente, e dá outras providência) – LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL n. 38, de 21 de Novembro de 1995 (dispõe sobre o Código Estadual do Meio 

Ambiente e dá outras providências). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilizado - 15/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10198 Caderno de Anexos - 40 de 41



ANEXO II 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR 

INSCRIÇÃO N.    Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição CPF: 

Título de Eleitor: Zona: Seção 

Registro na Previdência Social: 

PIS/PASEP: 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo: M (     ) F (     )  Canhoto (    )       Destro (    ) 

Filiação 

Pai:________________________________________________________________________ 

Mãe:_______________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: 

 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

E-mail 

Nível de Instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito: 

Data da conclusão do curso: Cidade: UF: 

Local de Trabalho: 

Endereço: 

Telefone: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de 
Conciliador do Juizado Especial da Comarca de Itiquira/MT exigido por meio do Edital n. 
01/2018/DF, e a eles me sujeito integralmente.  Assinatura: 
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